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Dopravní podnik šetří nákupem silové elektřiny na energetické burze 
 

Ústí nad Labem - Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. nakupoval silovou elektřinu  

pro rok 2017 opět na energetické burze společně s Dopravním podnikem měst Liberec 

a Jablonec nad Nisou. 

Naše společnost od roku 2013 sleduje cenu silové elektřiny na energetické burze za účelem získání 

nejlevnější ceny při jejím nákupu a tím dosažení co největšího snížení nákladů. Změnou formy nákupu, 

při současném splnění legislativních požadavků a skutečnosti, že již třetí rok nakupuje Dopravní podnik 

energii společně s Dopravním podnikem měst Liberec a Jablonec nad Nisou, se daří dosáhnout výhodné 

ceny silové elektřiny. 

Pro realizaci nákupu silové elektřiny se management společnosti Dopravního podniku snaží volit takový 

okamžik, kdy má silová elektřina co nejvýhodnější cenu na burze. Popisovanou strategii uplatnil  

už při nákupech silové elektřiny na roky 2014, 2015, 2016 a použil ji také u dodávek na rok 2017. 

Tímto způsobem se společnosti daří snižovat energetické vstupy, i když úspory jsou samozřejmě 

dosaženy také celkovým trendem vývoje cen na energetickém trhu. 

„Ústecké trolejbusy najedou více než 3,4 milionu kilometrů, při roční spotřebě cca 10 000 MWh.  Vůbec 

první nákup na energetické burze Dopravní podnik realizoval již v roce 2013, kdy nakoupil silovou 

elektřinu za 999,- Kč na 1 MWh pro rok 2014. V dalších letech se opakovanými nákupy dařilo snižovat 

cenu na současných 890,- Kč za 1 MWh. Nákup elektřiny pro rok 2017 se uskutečnil  

v polovině března letošního roku prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno. Tímto 

způsobem nákupu silové elektřiny tak ušetříme nezanedbatelné finanční částky,“ uvedl výkonný ředitel 

společnosti Ing. Libor Turek, Ph.D. 

Pro rok 2017 dokázalo vedení Dopravního podniku snížit cenu silové elektřiny o dalších 246,- Kč  

na 1 MWh.  

„Na rok 2017 jsme nakoupili silovou elektřinu za 644,- Kč/MWh, což představuje meziroční pokles 

takřka o 28% oproti ceně roku 2016. Pokud se ohlédneme za uplynulými roky, je efekt našich nákupů 

více než markantní. V příštím roce za silovou elektřinu tak zaplatíme cca o 2,4 mil Kč méně  

než v letošním,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Ing.  Libor Turek, Ph.D. 


