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Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. – žádost o poskytnutí informací 

 

Tazatel žádal o poskytnutí informací:  

Týkající se se soutěží silové elektrické energie na rok 2022, případně na rok 2023, v rozsahu 

uvedeném žadatelem: 

 

Bylo mu odpovězeno:  

 

Vážený pane **** 

 

odbor majetku města Magistrátu města Karlovy Vary obdržel dne 17. 9. 2021 Vaši žádost o 

poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, týkající se se soutěží silové elektrické energie na rok 2022, případně na 

rok 2023, ve Vámi uvedeném rozsahu:  

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 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 uvedeným bodům č. 1. – 6. uvádíme následující: 

1. Statutární město Karlovy Vary má uzavřenou Smlouvu o centralizovaném zadávání 

s Karlovarským krajem. Nákup prostřednictvím burzy PXE provádí  Karlovarský kraj 

jako centrální zadavatel, který provede zadání zakázky ve smyslu ZVZ, a to pro obce a 

města, která mají uzavřenou smlouvu. 

2. Fixace ceny na rok 2022 probíhá postupně v letošním roce, poslední fixační krok bude 

proveden v prosinci 2021, zajišťuje Karlovarský kraj – viz bod 1). Ceny pro rok 2022 

tedy zatím nemáme k dispozici. Veřejné osvětlení nebylo soutěženo zvlášť, bylo 

součástí  společné soutěže. 

3. Statutární město Karlovy Vary na burze nesoutěžilo samostatně, nákupy elektřiny 

zajišťoval Karlovarský kraj na základě uzavřené Smlouvy – viz bod 1). 

 



 

 

 

4. Statutární město Karlovy Vary má uzavřenou Smlouvu o centralizovaném zadávání 

s Karlovarským krajem. Žádný zaměstnanec Magistrátu města neprovádí nákup, a 

tedy nerozhoduje, kdy přesně má být elektřina soutěžena.  

5. Odpověď viz Přílohy. 

1) Ceny za rok 2018 

2) 2019-2020 Závěrkový list 

3) 2021-2022 Závěrkový lis 

4) Ceny za rok 2021 

6. Ceny silově energie jsou do 31. 12. 2022 vysoutěženy. Na další období bychom 

pokračovali ve spolupráci s Karlovarským krajem a to na základě již uzavřené 

Smlouvy o centrálním zadávání.  

 

 

S pozdravem 

        OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

                   Ing. Rostislav Matyáš, v. r. 

             vedoucí odboru majetku města 

 

 

 

 

 

Poplatek: náklady spojené se zpracováním a poskytnutím informace se nevyměřují 

Obdrží: žadatel prostřednictvím emailu ****@email.cz 

**** Osobní údaj byl anonymizován v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a v souladu nařízení EP a Rady 

(EU) 2016/679 o ochraně FO v souvislosti se zpracováním OÚ (GDPR)  


