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Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 
 
v návaznosti na prezentaci na workshopu pro městské části ke Klimatickému plánu hl. m. Prahy 
do roku 2030 a mitigačním a adaptačním projektům, který se konal dne 24. 6. 2021, se na Vás 
obracíme se žádostí o spolupráci při vytváření aktuální databáze města s daty o spotřebě 
energie a vody. Systematickému rozvoji řešení v oblasti energetiky se věnuje odbor ochrany 
prostředí (OCP MHMP) prostřednictvím oddělení energetického manažera.  
 
V současnosti jsou data o spotřebách energií zapisována ručně do systému. Ruční přepis údajů 
z daňových dokladů je pro zpracovatele pracný a náročný především ve vyhledávání údajů 
v dokumentech. Ruční zpracování je potenciálním zdrojem chyb z překlepů a přehlédnutí. 
Vložená data lze ověřit jen za cenu významné pracnosti. Obtížné je také případné urgování 
provedení zápisu. Přitom úspora času za celé město Prahu by při zavedení automatizovaného 
řešení byla zřejmá. 
 
Oddělení energetického manažera odboru OCP MHMP řeší zajištění hromadného přebírání dat 
obsažených ve fakturách od dodavatelů. To by umožnilo pomocí několika automatizovaných 
kroků nahrát do systému údaje o spotřebách pro všechny subjekty MHMP a městských částí a 
jimi zřízených subjektů. Výsledkem by byla databáze s aktuálními daty o spotřebách energií a 
medií, bez pracnosti a možných překlepů.  
 
Odběratelské smlouvy jsou dvojstranné akty mezi dodavatelem a odběratelem. MHMP i když je 
zřizujícím orgánem, nemá právní titul v rámci těchto smluv jednat. Aby bylo možné uvedená 
data přebírat, je nutné zplnomocnění každým odběratelským subjektem, výhradně jen 
k odebírání dat o spotřebách vyplývajících z odběratelské smlouvy.  
 
Žádáme Vás proto o spolupráci ve smyslu schválení uvedeného záměru Vaší městskou částí a k 
zavázání odborů a městskou částí zřízených organizací k uzavření dané zplnomocňující 
smlouvy, včetně zavázání správcovských organizací. 
 
Návrh zplnomocňujícího dokumentu zasíláme v příloze. V tuto chvíli je zadáván k akceptaci 
dodavatelům tak, aby po uzavření smlouvy z něho vyplývající byl platným právním podkladem 
pro přebírání dat o spotřebách. Mohou se v něm proto objevit ještě rozšiřující formulace, 
týkající se však výhradně typu přebíraných dat. 
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Vyjádření Vaší městské části k této žádosti o spolupráci zašlete prosím panu Jaroslavu 
Klusákovi, energetickému manažerovi HMP, e-mail: energetika@praha.eu do 5. 11. 2021 
s uvedením kontaktní osoby, která bude garantem komunikace za Vaši MČ v této věci.  
Děkuji za spolupráci 
 
S pozdravem 

Ing. Petr Hlubuček 
náměstek primátora pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a 
bezpečnosti 
podepsáno elektronicky  

 
 
 
Příloha 1:  
Plná moc k přístupu k informacím o spotřebě energií a medií a k informacím o budovách 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresáti: 
Starostové MČ Praha 

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Tel: +420 236 002 790, kontaktní centrum: 12 444 
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