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žádám tímto o poskytnutí informace 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 

vysoutěž:it 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? 

Preferuji elektronickou komunikaci na email: 

Identifikace žadatele: 



Magistrát města Ostravy 

odbor veřejných zakázek 

Vaše značka: 

Ze dne: 

Č. j.: 
Sp. zn.. 

Vyřizuje: 

Telefon: 

E-mail: 

Datum: 

Vážený žadateli, 

16. 09. 2021 
SMO/558080/21NZ/

S-SMO/552 116/21/VZ/2 

23.09.2021 

v reakci na podání žádosti o poskytnutí informace dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, níže poskytujeme Vámi požadované informace týkající se zajišťování dodávek elektrické 

energie pro resort statutárního města Ostravy: 

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

na r. 2023? 

Zadávací řízení veřejné zakázky „Dodávky elektrické energie pro statutární město Ostrava a městské 

organizace na roky 2022-2023" bylo zahájeno dne 23.03.2021 dle § 56 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění. K dnešnímu dni nebyla tato veřejná zakázka zadána, další informace 

o stavu veřejné zakázky je možné najít na profilu zadavatele statutárního města Ostravy pod odkazem: 

VZOI 11724: Dodávky elektrické energie pro statutární město Ostrava a městské organizace na roky 2022 -

2023 - TENDER ARENA 

2) Jaké ceny pro uvedené roky byly vysoutěženy na: a) Vysoké napětí; b) Veřejné osvětlení (pokud bylo 

soutěženo zvlášt' od ostatního vysokého napětí); c) Nízké napětí 

Vzhledem ke skutečnosti, že zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky elektrické energie pro období let 

2022-2023 nebylo ukončeno, nelze s ohledem na fázi zadávacího řízení na výše položený dotaz k dnešnímu 

dni odpovědět. S odkazem na souběžně zaslané Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti poskytnutí informace 

v této části dotazu odmítáme. 

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

Dodávky elektrické energie pro statutární město Ostravu na období let 2022-2023 nebyly soutěženy 

na komoditní burze. 

4) Kdo (stačífunkční zařazení dané osoby) u vašeho územního samosprávného celku rozhoduje o tom, kdy 

přesně má být elektřina soutěžena (kdo rozhoduje o správném okamžiku soutěže)? 
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O provedení zadávacího řízení, včetně schválení zadávací dokumentace a vyzvání dodavatelů k podání 

nabídek, rozhoduje Rada města jako výkonný orgán města v oblasti samostatné působnosti. 

Tato tak činí na základě návrhu odborné pracovní skupiny ve složení: náměstek primátora pro daný resort, 

zaměstnanci Magistrátu města Ostravy (vedoucí odboru veřejných zakázek, vedoucí oddělení sdruženého 
nákupu, referent agendy sdruženého nákupu, energetický manager odboru strategického rozvoje, právník 

odboru legislativního a právního, odborný pracovník pro dodávky energií a médii odboru hospodářské 
správy), energetici městských obchodních společností (Ostravské komunikace a.s., Dopravní podnik Ostrava 

a.s., Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.), administrátor veřejné zakázky Tender systems 

s.r.o. (jednatel, ředitel, konzultant veřejných zakázek, specialista pro nákup energetických komodit). 

Jednotlivé dílčí úkony v zadávacím řízení jsou závislé na jeho průběhu s ohledem na zákonné lhůty či podání 
jednotlivých účastníků. Termín elektronické aukce je závislý na výše uvedeném a aktuální situaci na trhu 
s elektřinou. Termín elektronické aukce je navržen administrátorem veřejné zakázky včetně věcného 
odůvodnění a odsouhlasen zadavatelem. 

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

Jednotkové ceny ve Vámi dotazovaných hladinách napětí za požadovaná období jsou součástí přílohy Č. 1 
této odpovědi. Pro úpinost uvádíme, že z důvodu výpovědi ze strany dodavatele a jeho následné insolvence, 
nebyly dodávky v hladině NN pro odběratele z resortu statutárního města Ostravy v období od 1. 3. 2018 do 
31. 5. 2018 výsledkem zadávacího řízení veřejné zakázky. Elektřina byla dotčeným organizacím dodávána 
za ceny dle tarifů dodavatele poslední instance. 

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

V období let 2018-2023 byly (jsou) dodávky elektrické energie předmětem zadávacích řízení realizovaných 
v příslušném režimu a druhu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění. 

S pozdravem 

Přílohy: Přehled cen elektrické energie 2018-2021 
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CENY EE 2020-2021 

Část 1. Dodávka elektřiny v hladině NN 

tarif cena za MWh 2020(21) v Kč bez DPH 

C01d,C02d,C03d - VT 1530,00 

C25d, C25d - NT 1530,00 

C25d, C25d - VT 1530,00 

C35d - NT 1530,00 

C35d - VT 1530,00 

C45d, C46d - NT 1530,00 

C45d, C46d - VT 1530,00 

C55d, C56d - NT 1530,00 

C55d, C56d - VT 1530,00 

C62d - VT 1530,00 

D01d VT 1530,00 

D25d - NT 1 530,00 

D25d - VT 1530,00 

platba 0M/měsíc 0,02 

Část 2. Dodávka elektřiny v hladině NN pro Ostravské komunikace, a.s. 

tarif cena za MWh 2020(21 ) v Kč bez DPH 

C62d - VT 1300,00 

platba 0M/měsíc 10 

Část 3.Dodávka elektřiny v hladině VN 

tarif cena za MWh 2020(21) v Kč bez DPH 

jednotarif 1427,00 



CENY EE 2019 

Část 1. Dodávka elektřiny v hladině NN 

tarif cena za MWh 2019 v Kč bez DPH 

C01d,C02d,C03d - VT 1425,00 

C25d, C25d - NT 1250,00 

C25d, C25d - VT 1480,00 

C35d - NT 1491,00 

C35d - VT 1864,00 

C45d, C46d - NT 1450,00 

C45d, C46d - VT 1 794,00 
C55d, C56d - NT 1605,00 

C55d, C56d - VT 1764,00 

C62d - VT 1434,00 

D25d - NT 1558,00 
D25d - VT 1732,00 

platba CM/měsíc 65,00 

Část 2. Dodávka elektřiny v hladině NN pro Ostravské komunikace, a.s. 

tarif cena za MWh 2019 v Kč bez DPH 
C62d - VT 1240,00 
platba OM/měsíc 83,00 

Část 3.Dodávka elektřiny v hladině VN 

tarif cena za MWh 2019 v Kč bez DPH 
jednotarif 1500,00 



CENY EE 2018 

Čist 1. Dodávka ekekti9ny v hladině VN 

tarif 
Jednotarif 

cena za MWh 2018v Kč bez DPH 
889,00 

čist 2. Dodávka elektřiny v hladině NN od 1.1.2018-13.2018 Čist 2. Dodávka elektřiny v hladině NN od 1.6.2018-31.12.2018 

tarif cena za MWh 2018v Kč bez DPH cena za MWh 2018v Kč bez DPH 
CO1d,C02d,C03d - VT 915,00 1155,00 
C25d, C25d - NT 790,00 905,00 
C25d, C25d - VT 945,00 1280,00 
C35d - NT 1090,00 1060,00 
C35d -VT 950,00 1235,00 
C45d - NT 940,00 1045,00 
C45d - VT 1 190,00 1255,00 
C56d - NT 1 225,00 1050,00 
C56d - VT 1290,00 1265,00 
C62d - VT 985,00 890,00 
D0ld- VT 1290,00 1155,00 
D25d - NT 1 190,00 905,00 
D25d - VT 1290,00 1280,00 
platba DM/měsíc 15,00 20,00 

let 3.Dodávka elektřiny v hladině NN pro Ostravské komunikace, as. 

tarif 
C62d - VT 
platba OM/měsíc 

cena za MWh 2018v Kč bez DPH 
770,00 
10,00 



Magistrát města Ostravy 
odbor veřejných zakázek 

Vaše značka: 
Ze dne: 
Č. j.: 
Sp. zn.: 

Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail: 

Datum: 

SMO/575709/2 1/VZ

S-SMO/5 52 1 1 6/2 1/VZ 

23. září 2021 

ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ČÁSTI ŽÁDOSTI 

Na základě žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů  doručené 

statutárnímu městu Ostrava, Magistrátu města Ostravy dne 16. 09. 2021 týkající se způsobů zajištění 

dodávek a cen elektrické energie pro období let 2018-2023, statutární město Ostrava, Magistrát města 

Ostravy, odbor veřejných zakázek rozhodl takto: 

VÝROK 

Podle § 15 odst. 1, § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, se žádost o poskytnutí informace ze dne 16. 09. 2021 v části dotazu 

označeného žadatelem jako bod 2) a týkající se vysoutěžených cen silové elektrické energie na období let 

2022 a 2023 odmítá. 

ODŮVODNĚNÍ 

Dne 16. 09. 2021 obdrželo statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy (povinný subjekt) žádost 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), jejíž prostřednictvím žádal poskytnutí 

informací o způsobech zajišťování dodávek elektrické energie a vysoutěžených cenách elektřiny pro 

statutární město Ostravu. V rámci zmíněné žádosti, konkrétně v bodu 2), požaduje poskytnutí vysoutěžených 

cen silové elektřiny pro dodávky v hladinách vysokého i nízkého napětí včetně dodávek pro veřejné 

osvětlení pro období let 2022 a 2023, jež jsou předmětem neukončeného zadávacího řízení veřejné zakázky 

„Dodávky elektrické energie pro statutární město Ostrava a městské organizace na roky 2022-2023" 

systémového čísla P21 V00191090. 
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Poskytnutí požadovaných informací odmítáme z důvodu uvedeného v § 11 odst. 1 písm. b) zákona, neboť 

jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu. 

V rámci předmětného zadávacího řízení k veřejné zakázce „Dodávky elektrické energie pro statutární město 

Ostrava a městské organizace na roky 2022-2023" nebyly k dnešnímu dni uzavřeny mezi 

dodavatelem/dodavateli a centrálním/pověrujícími zadavateli smlouvy o sdružených službách dodávek 

elektrické energie, přičemž ustanovením § 218 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ") je omezeno poskytnutí informací podle zákona 

o svobodném přístupu k informacím do ukončení zadávacího řízení. 

Pro úpinost odůvodnění odmítnutí požadovaných informací sdělujeme, že dle ustanovení § 218, odst. 2, 

písm. a) ZZVZ zadavatel neposkytne podle zákona o svobodném přístupu k informacím do ukončení 

zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu zadávacího 

řízení. Veškeré informace požadované v bodu 2) žádosti budou zpřístupněny v souladu se ZZVZ po 

ukončení předmětného zadávacího řízení. 

Podle § 15 odst. 1 zákona pokud povinný subjekt žádosti, byt' i jen zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro 

vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti. V daném případě 

existují legitimní podmínky pro omezení práva na informace dle uvedeného ustanovení § 11 zákona 

a povinný subjekt může omezit poskytnutí informace. Vzhledem k výše uvedenému povinný subjekt rozhodl 

tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a část žádosti odmítl. 

POUČENÍ 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Uvedená 

15 ti denní lhůta se počítá ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský 

úřad Moravskoslezského kraje. Odvolání se podává u povinného subjektu. 

Datum vyhotovení rozhodnutí: 23. září 2021 
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