JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor kancelář hejtmana
Úsek vedoucího odboru

*KUCBX010NJN8*
KUCBX010NJN8

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Váš dopis zn.:
Naše č. j.:

16. 9. 2021
KUJCK 104337/2021

Sp. zn.:

KHEJ 102710/2021/kakr SO

Vyřizuje:
E-mail:

Bc. Kamila Křížová
386 720 225
krizovak@kraj-jihocesky.cz

Datum:

22. 9. 2021

Ze dne:

Telefon:

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane inženýre,
Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 16. 9. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 16. 9. 2021, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

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?
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ad 1)

Na rok 2022 soutěžil Jihočeský kraj, jako centrální zadavatel, silovou elektrickou energii dne 24. 4. 2020.
Na rok 2023 zatím nesoutěžil.

ad 2)

Pro rok 2022 byl vysoutěžen dodavatel el. energie na základě hodnoty fixačního koeficientu, tj. výše
jeho obchodní marže, připočítávané k velkoobchodní ceně el. energie nakupované na velkoobchodní
Lipské burze EEX-PXE v rámci tzv. postupného nákupu.

ad 3)

a)

Vysoké napětí - fixační koeficient 108 %

b)

Veřejné osvětlené - samostatně nesoutěžíme

c)

Nízké napětí - fixační koeficient 107,6 %

Soutěžili jsme na Českomoravské komoditní burze Kladno.
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ad 4)

Na základě usnesení Rady kraje rozhoduje o termínu soutěže 1. náměstek hejtmana/ky.

ad 5)

Napěťová hladina

ad 6)

rok

2018

2019

2020

2021

a) Vysoké napětí

735,-

1501,- 1501,- 1251,- Kč/MWh

b) Nízké napětí

731,-

1550,- 1550,- 1247,- Kč/MWh

Na rok 2023 bude opět soutěženo na burze.

S pozdravem

Mgr. Petr Podhola
vedoucí odboru
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