Vás ve spolupráci a pod záštitou Svazu měst a obcí ČR
zvou na konferenci

Efektivní a bezpečné nákupy energií
pro veřejnou a státní správu
středa 22. května 2019, 9:00 – 13:30 hod.
konferenční sál Hotelu Continental, Kounicova 6, Brno
Na konferenci vystoupí odborníci na energetický trh a cenový vývoj energií, zástupci
státní a veřejné správy s dlouholetými zkušenostmi z nákupů energií, právníci
zabývající se praktickými otázkami nákupu energií v režimu zákona o zadávání
veřejných zakázek (ZZVZ) a zákona o komoditních burzách (ZKB) a zástupci
komoditní burzy, kde státní a veřejná správa nakupuje energie.

Základní registrační poplatek: 2 750 Kč (vč. DPH)
Registrační poplatek pro státní a veřejnou správu: 950 Kč (vč. DPH)
Pro registrované zástupce médií je účast na konferenci bezplatná
Pokyny k úhradě registračního poplatku naleznete v přihlášce.
Přihlášku zasílejte elektronicky
na e-mail: konference@ekonomicky-denik.cz
Po zaslání přihlášky a úhradě registračního poplatku Vám bude účast
obratem potvrzena.
Místo konání konference je nedaleko historického centra Brna, zhruba 3 minuty pěšky
z Moravského náměstí. K dopravě lze použít tramvajové linky 1, 2, 4, 6, 8 a 10 do zastávky
Moravské náměstí, autobusové linky 80, 81, 82 do zastávky Česká a trolejbusové linky 32,
34, 36 do zastávky Česká. Parkování je možné u Hotelu Continental, v parkovacím domě
Rozmarýn (Kounicova ul.) cca 180 metrů od hotelu nebo v parkovacím domě JD Parking
(Rooseveltova ul.) cca 500 metrů od hotelu.

Program konference
9:00 – 9:30

Registrace účastníků

9:30 – 10:40

Zahájení
zástupce Media Network s.r.o., zástupce Svazu měst a obcí ČR
(SMO ČR), zástupce Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKB)
Trendy ve způsobech nákupu energií veřejnými zadavateli
• dvoustranné smlouvy, centralizované nákupy
• otevřená zadávací řízení, elektronické aukce
• nákupy na komoditní burze
• metodika MMR pro nákup energií na komoditní burze
• fixace ceny na roční nebo víceleté bázi
• praktické zkušenosti veřejných zadavatelů

10:40 – 11:00

Coffee break

11:00 – 12:00

Energetický trh ČR v roce 2019 a vhodné nákupní strategie
• co ovlivňuje tržní ceny elektřiny a plynu pro konečného zákazníka
• kde a jak se ceny energií tvoří
• jaký vývoj lze očekávat v cenách energií
• jakým způsobem lze při nákupu energií postupovat
• best practice

12:00 – 12:20
12:20 – 13:15

Coffee break
Management nákupu energií
• rizika při nákupech energií
• nekalé praktiky při prodeji energií veřejné a státní správě
• zkušenosti s prodejci, poradci a organizátory
• příprava nákupu energií a optimalizace parametrů nákupu
• požadavky ZZVZ při nákupu na komoditní burze dle Metodiky MMR
• nástroje na podporu správy odběrných míst

13:15 – 13:30

Závěrečná diskuse
Moderuje Jiří Reichl, šéfredaktor Ekonomického deníku

Záštita:

Hlavní partneři konference:

Mediální partneři konference:

