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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 

 
Dne 16.9.2021 obdrželo statutární město Liberec Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném 

přístupu k informacím“), která byla zaevidována pod číslem 99/21 a předána statutárnímu městu Liberec, 

odboru územního plánování k vyřízení. 

 

V žádosti požadujete poskytnout 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? 

 

 

V souladu s ust. § 14 odst. (5) písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím statutární 

město Liberec zastoupené odborem územního plánování, jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 

zákona o svobodném přístupu k informacím, v zákonné lhůtě níže přikládá odpovědi k jednotlivým 

dotazům dle bodů tak, jak přišly chronologicky: 
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1) V roce 2020 bylo rozhodnuto o nákupu komodit (ELEKTŘINA a ZEMNÍ PLYN) pro roky 2021  a 

2022 (burzovní nákup komodit na 2 roky). Celá akce byla průběžně administrována od začátku roku 2020 

a  samotný burzovní nákup (vysoutěžení ceny) proběhlo dne 19.5.2020.  

Na rok 2023 bude nákup komodit realizován v roce 2022 a doposud nebylo rozhodnuto, na jak dlouhé 

období se nákup realizuje.  

 

2) a) viz níže je zaslílána vysoutěžená cena silové elektřiny na rok 2022: 

 

ELEKTŘINA VN: 

 

Pro rok 2022 byla dosažena cena:   1 299 Kč/MWh bez DPH, která byla násobena dle jednotlivých 

koeficientů na jednotlivé tarify viz následující tabulka: 

 

  Jednotková cena 2022 (bez DPH) Kč/MWh 

Jednotarif 

   Nízký tarif Vysoký tarif 

Dvoutarif 1 173 1 409 

 

 

2) b) viz níže zasílám cenu silové elektřiny na rok 2022 pro veřejné osvětlení: 

 

  Jednotková cena 2022 (bez DPH) Kč/MWh 

Distribuční sazba Nízký tarif Vysoký tarif 

C60d - - 

C62d - 1 178 

 

 

 

2) c)   

 

Pro rok 2022 byla dosažena cena:  1 271 Kč/MWh bez DPH – silová elektřina, která byla násobena dle 

jednotlivých koeficientů na jednotlivé distribuční sazby viz následující tabulka: 

 

ceník dle jednotlivých distribučních sazeb: 

 

  Jednotková cena 2022 (bez DPH) Kč/MWh 

Distribuční sazba Nízký tarif Vysoký tarif 

C01-03d - 1 382 

C25-26d 1 163 1 398 

C45d 1 319 1 398 

C55-56d 1 335 1 374 

C60d - - 

C62d - 1 178 

D02d - 1 215 

  

 

3) Nákup komodit (ELEKTŘINA a ZEMNÍ PLYN) je realizován prostřednictvím Českomoravské 

komoditní burzy Kladno, která má na tuto činnost licenci a řídí se všemi podmínkami dle zákonů a 

vyhlášek ministerstva průmyslu a obchodu.  
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4) Rozhodnutí o realizaci nákupu komodit prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno 

rozhoduje primárně Rada města Liberec. Následně probíhá administrace zakázky – aktualizace dat 

k jednotlivým odběrným místům a poté vedení statutárního města Liberec dá pokyn k samotnému nákupu 

komodit. Veškeré úkony jsou realizovány v součinnosti s naším Dohodcem na komoditní burze.  

 

 

5) Viz níže jsou zasílány ceny silové elektřiny, tak jak byly vysoutěženy pro roky 2018, 2019, 2020, 

2021: 

 

 

2018: 

 

Pro rok 2018 byla dosažena cena:  900 Kč/MWh bez DPH – silová elektřina, která byla násobena dle 

jednotlivých koeficientů na jednotlivé distribuční sazby: 

 

  Jednotková cena 2018 (bez DPH) Kč/MWh 

Distribuční sazba Nízký tarif Vysoký tarif 

C01-03d - 1 076 

C25-26d 772 1 213 

C45d 1 021 1 158 

C55-56d 1 038 1 085 

C60d - - 

C62d - 715 

D02d - 891 

 

2019: 

 

Pro rok 2019 byla dosažena cena:  1 200 Kč/MWh bez DPH – silová elektřina, která byla násobena dle 

jednotlivých koeficientů na jednotlivé distribuční sazby: 

 

  Jednotková cena 2019 (bez DPH) Kč/MWh 

Distribuční sazba Nízký tarif Vysoký tarif 

C01-03d - 1 430 

C25-26d 1 027 1 614 

C45d 1 357 1 541 

C55-56d 1 380 1 444 

C60d - - 

C62d -    950 

D02d - 1 186 

 

2020: 

 

Pro rok 2020 byla dosažena cena:  1 370 Kč/MWh bez DPH – silová elektřina, která byla násobena dle 

jednotlivých koeficientů na jednotlivé distribuční sazby: 

 

  Jednotková cena 2020 (bez DPH) Kč/MWh 

Distribuční sazba Nízký tarif Vysoký tarif 

C01-03d - 1 489 

C25-26d 1 254 1 507 

C45d 1 422 1 507 

C55-56d 1 439 1 481 
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C60d - - 

C62d - 1 270 

D02d - 1 310 

 

2021: 

 

Pro roky 2021 byla dosažena cena:  1 271 Kč/MWh bez DPH – silová elektřina, která byla násobena dle 

jednotlivých koeficientů na jednotlivé distribuční sazby: 

 

  Jednotková cena 2021 (bez DPH) Kč/MWh 

Distribuční sazba Nízký tarif Vysoký tarif 

C01-03d - 1 382 

C25-26d 1 163 1 398 

C45d 1 319 1 398 

C55-56d 1 335 1 374 

C60d - - 

C62d - 1 178 

D02d - 1 215 

 

6) Z důvodu naplnění zákonných požadavků na veřejnou soutěž na nákup energií je již od roku 2012 

realizován tento proces přes komoditní burzu. Komoditní nákup je všeobecně považován za 

netransparentnější způsob nákupu a zajišťuje nejoptimálnější ceny nejen pro veřejný sektor. S tímto 

způsobem nákupu komodit se počítá i v dalších letech.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Kolomazník 

vedoucí odboru územního plánování 

  

 

 

 

 

Obdrží: 
1.

 

  




