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Vyřízení žádosti o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane magistře, 
 

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad (dále též „povinný subjekt“) obdržel dne 17. 9. 2021 Vaši žádost  
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ“), kdy žádáte o informace ohledně cen a soutěže cen elektrické energie 
Moravskoslezským krajem na jednotlivé Vámi vybrané roky. Vaše žádost o informace je tohoto znění: 

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím  

… 

Konkrétně žádám o poskytnutí následující informace: 

1) Kdy (přesné datum) váš územní samosprávný celek soutěžil silovou elektrickou energii na r. 2022, příp. na r. 
2023? 

2) Jaké ceny pro uvedené roky byly vysoutěženy na: 

a)      Vysoké napětí 

b)      Veřejné osvětlení (pokud bylo soutěženo zvlášť od ostatního vysokého napětí) 

c)       Nízké napětí 

3) Soutěžili jste na komoditní burze? Pokud ano, na jaké? 

4) Kdo (stačí funkční zařazení dané osoby) u vašeho územního samosprávného celku rozhoduje o tom, kdy 
přesně má být elektřina soutěžena (kdo rozhoduje o správném okamžiku soutěže)?  

5) Jakou cenu elektřiny v členění dle bodu 2) se vám podařilo vysoutěžit pro roky 2018,2019,2020 a 2021?  

6) Pokud nebyla (nebude) silová elektrická energie soutěžena, jak jste její cenu zajistili (zajistíte) pro roky 2018 
- 2023? 

… 

*** 
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Vaši žádost vyřizujeme poskytnutím informací takto: 

K bodu 1) žádosti: 

Pro rok 2022 bylo datum konání burzovního shromáždění 5. března 2020,  číslo aukce 1727. 

Pro rok 2023 povinný subjekt zatím nesoutěžil dodavatele. 

 

K bodu 2) písm. a) žádosti: 

Pro rok 2022 byla vysoutěžena cena 1.306 Kč/MWh bez DPH. 

Rok 2023 zatím žádná cena vysoutěžena nebyla. 

 

K bodu 2) písm. b) žádosti: 

Povinný subjekt toto nesoutěží. 

 

K bodu 2) písm. c) žádosti: 

Povinný není odběratelem nízkého napětí. 

 

K bodu 3) žádosti: 

Ano, jednalo se o Českomoravskou komoditní burzu Kladno. 

 

K bodu 4) žádosti: 

O zahájení zadávacího řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění dodávky elektrické energie/plynu 

pro Moravskoslezský kraj, a jím zřizované příspěvkové organizace, či jím založené obchodní společnosti, 
rozhoduje rada Moravskoslezského kraje (dále „rada kraje“). 

Rada kraje svěřuje krajskému úřadu dle § 59 odst. 3 a 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů, činění právních jednání za kraj v souvislosti s nákupem elektrické energie na Českomoravské 
komoditní burze Kladno včetně stanovení limitní ceny pro konkrétní nákup. 

S ohledem na zkušenost s průběhem veřejné zakázky v předchozích letech, kdy mezi okamžikem rozhodnutí 
rady kraje a okamžikem, kdy je možné nákup na burze reálně realizovat, je vždy z důvodů procesních  
a administrativních časová prodleva, bylo radě kraje navrženo, aby vyvolávací ceny byly stanoveny dohodcem, 
v jehož profesní kompetenci je nejlépe zohledněna skutečnost navržení optimální hodnoty. Výše vyvolávací 
ceny je dohodcem stanovena vždy operativně, tzn. co nejblíže před samotným uskutečněním nákupu, a je 
součástí příkazu k obchodování. Tento postup v maximální míře snížil riziko časového hlediska při zajištění 
nákupu energií, byl projednán s dohodcem a koresponduje se smlouvou o zprostředkování. 
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K bodu 5) žádosti: 

Pro rok 2018: 872 Kč/MWh bez DPH 

Pro rok 2019: 1547 Kč/MWh bez DPH 

Pro roky 2020-21 (soutěženo na dva roky): 1311 Kč/MWh bez DPH 

 

K bodu 6) žádosti: 

Elektřina soutěžena byla a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, soutěžena nadále bude. Předpokládáme, že přes komoditní burzu se bude soutěžit i pro další roky. 

 

 

 

S pozdravem  

 

 

Ing. Silvie Součková 

vedoucí odboru kancelář ředitele krajského úřadu  
 

 

 


