Městský úřad Uherské Hradiště
Tajemník

Soutěžení silové elektrické energie
Žádost o 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?
Odpověď:
Vážený pane,
k jednotlivým dotazům obsaženým ve Vaší žádosti o informace ze dne 23.09.2021 Vám sděluji následující:
1) Kdy (přesné datum) váš územní samosprávný celek soutěžil silovou elektrickou energii na r.
2022, příp. na r. 2023?
Silová část elektrické energie byla pro období 2021-2022 soutěžena dne 12.3.2020.
2) Jaké ceny pro uvedené roky byly vysoutěženy na:
a) Vysoké napětí
Vysoké napětí město Uherské Hradiště nesoutěží. Pro jedno odběrné místo je každoročně
zasmluvněno dle aktuálně platného ceníku.
b) Veřejné osvětleni (pokud bylo soutěženo zvlášť od ostatního vysokého napětí)
Veřejné osvětlení nebylo zvlášť soutěženo.
c) Nízké napětí
Vysoutěžená cena nízkého napětí pro období 2021-2022 ve výši 1320,- Kč/MWh.
3) Soutěžili Jste na komoditní burze? Pokud ano, na Jaké?
Město Uherské Hradiště na základě Smlouvy o zprostředkování burzovních obchodů a Plné moci
uzavřené v souladu s Burzovními pravidly soutěží v zastoupení Českomoravské komoditní burzy
Kladno.
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)?
Na základě poradního hlasu Dohodce a Externího energetika města je místostarostovi města předložen
materiál, ve kterém jsou zohledněna všechna fakta pro nákup energií. Tento materiál je posunut do
porady vedení. Pokud je schváleno, starosta města podepisuje Příkaz k obchodování, jehož výsledkem
je podání přihlášky k vyhlášení aukce.
5) Jakou cenu elektřiny v členěni dle bodu 2) se vám podařilo vysoutěžit pro roky 2018,2019,2020 a
2021?
Vysoutěžená cena nízkého napětí činila pro období 2018: 966,- Kč/MWh, pro období 2019-2020:
1530,- Kč/MWh, pro období 2021-2022: 1320,- Kč/MWh (uvedeno výše).
6) Pokud nebyla (nebude) silová elektrická energie soutěžena, jak Jste její cenu zajistili (zajistíte)
pro roky 2018-2023?
Pro další období bude nákup silové části energie zajištěn shodně jako doposud.

Masarykovo náměstí 19

T

+420 572 525 111

IČ

686 01 Uherské Hradiště

E

epodatelna@mesto-uh.cz

DIČ CZ00291471

www.mesto-uh.cz

00291471

Č.Ú. 19–1543078319/0800
DS

ef2b3c5

1/1

