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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

Zápis ze 131. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 14.09.2022 od 11:30 hodin  

formou videokonference 

Přítomni: 

Martin Charvát, Jan Mazuch, Jan Nadrchal, Vít Ulrych, Vladimír Martinec, Tomáš Pelikán, Jakub 

Rychtecký, Petr Kvaš, Vítězslav Štěpánek, Ludmila Ministrová, 

Michal Zitko, tajemník 

Radim Jelínek, vedoucí KP 

Věra Netolická, interní audit 

 

Omluveni: 

Jiří Rejda 

 

 

I. 

Schválení programu jednání 

Program 131. mimořádné schůze RmP dne 14.09.2022 byl schválen takto: (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

1. Nákup energií pro r. 2023 (aktuální informace o: „zastropování“ cen, využití centralizovaného 

nákupu, vyhodnocení nákupu energií dle schválených limitů) 

P: Čada Miroslav (vedoucí odboru rozvoje a strategie) 

Z: Čada Miroslav (vedoucí odboru rozvoje a strategie) 

Macháně Jiří (odbor rozvoje a strategie) 

Chvojka Jan (odbor rozvoje a strategie) 

2. Diskuse 

 
 

II. 

Schválení usnesení ze 129. řádné schůze RmP dne 06.09.2022 a jmenování 

ověřovatelů ze 131. mimořádné schůze RmP dne 14.09.2022 

Zápis a usnesení ze 129. řádné schůze dne 06.09.2022 byly schváleny. 

Zápis a usnesení ze 130. mimořádné schůze dne 01.09.2022 byly schváleny. 

Ověřovateli zápisu ze 131. mimořádné schůze RmP byli jmenováni Jan Nadrchal 
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                       Jakub Rychtecký 

 

 
 

III. 

Pořadí projednávaných zpráv 

1 

Nákup energií pro r. 2023 (aktuální informace o: „zastropování“ cen, využití 

centralizovaného nákupu, vyhodnocení nákupu energií dle schválených limitů) 

Zpravodaj: Miroslav Čada, vedoucí ORS 

- Okomentoval návrh na zrušení níže uvedeného usnesení, kterým rada města schválila 

horní cenové limity pro nákup energií. Z důvodu pondělního oznámení vlády ČR o 

zastropování ceny el. energie a plynu pro veřejný sektor je nutné rozhodnutí rady zrušit. 

Aktuálně jsou dle sdělení vlády ČR připravovány legislativní změny, a je nutné vyčkat na 

jejich schválení.  

 

Rozprava: 

- Martin Krčil, zástupce ČEZ ESCO, a.s., komentoval aktuální smluvní vztah s městem 

Pardubice vč. základních podmínek pro nákup energií na rok 2023 formou fixací ceny na 

burze PXE ze strany ČEZ ESCO, a.s. ve prospěch města Pardubice. 

Nastínil možné varianty legislativních řešení a varianty pozice „státního obchodníka s 

energiemi“ ve vztahu k veřejnému sektoru s úkolem realizovat „nákup energií pro 

veřejný sektor“ s dodávkami veřejnému sektoru za „zastropované ceny“. 

Legislativní řešení vč. prováděcích předpisů je ve fázi přípravy, a je nutné skutečně vyčkat 

na znění, která budou finální a jednoznačná.  

U veřejných subjektů, které mají energii pro rok 2023 nakoupenou zcela nebo z části, lze 

předběžně očekávat kompenzace v případě, že byla energie nakoupena za ceny vyšší, než 

jsou ceny „zastropované“.  

- J. Rychtecký: vznesl dotaz na nejzazší termíny pro dokoupení energií pro rok 2023 → 

reagoval M. Krčil s tím, že dle pravidel PXE musí být všechny fixace ceny na rok 2023 

realizovány nejdéle do 15. 12. 2022. Pokud k fixacím do tohoto data nedojde, bude 

k nezafixovanému objemu pro rok 2023 přiřazena burzovní cena ze dne 15. 12. 2022.   

- M. Charvát: vznesl dotaz na rozhodnutí EU a jeho vliv na závazky města → M. Krčil uvedl, 

že nemá kvalitní informace, nicméně národní řešení bude financováno z vlastních zdrojů 

a následně evropským řešením by mělo dojít ke snížení cen. 

- V. Ulrych: vznesl dotaz na společnosti 100% vlastněné městem (DPmP, Aquacentrum) → 

M. Krčil předpokládá jejich zařazení do veřejného sektoru, stejně jako např. u nemocnice 

v soukromých vlastnictvích. 

- M. Charvát: informoval, že vláda nekomunikuje se SMO o této situaci, upozornil na VaK – 

smíšená a.s. → M. Krčil předpokládá řešení i pro tyto subjekty formou smluvního vztahu 

se státním obchodníkem. 

- T. Pelikán: uvedl, že v případě DPmP a.s. nemá u zemního plynu obchodníka → M. Krčil 

doporučil počkat a využít možnost dodávek od státního obchodníka. 
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- M. Charvát: doporučil M. Čadovi, aby ve spolupráci s právním odd. provedl kontrolou 

uzavřených smluv → M. Čada uvedl, že je třeba počkat na legislativu. 

- V. Ulrych: vyjádřil se k volební kampani. 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/8630/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Ruší 

usnesení R/8609/2022 ze dne 6. 9. 2022 tohoto znění – citace:  

„Rada města Pardubic schvaluje a) fixaci ceny pro nákup 25 % dodávek elektrické energie pro rok 

2023 na trhu PXE výhradně za limitní cenu do 400,- EURO za MWh,   dalších 25% za cenu do 350,- 

EURO za MWh a dalších 25% za cenu do 200,- EURO za MWh, 

b) fixaci ceny pro nákup 25 % dodávek zemního plynu pro rok 2023 na trhu PXE výhradně za limitní 

cenu do 180,- EURO za MWh a dalších 25% za limitní cenu do 150,- EURO za MW.“ 
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Diskuse 

V rámci tohoto bodu neproběhly žádné příspěvky ani nebyla navržena žádná usnesení. 

 

______________________________________________________________________________ 

Schůze byla ukončena ve 12:15 hodin 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Martin Charvát  

primátor města  
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Ověřovatelé: 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….        

Jan   N a d r c h a l    

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Jakub  R y c h t e c k ý        

__________________________________________________________________________________ 

Pardubice 15.09.2022      (Jména jsou uváděna bez titulů) 

Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. KP 

Originál (4 stránky) zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou být 

na webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 

organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1. h 

 


