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Odpověď:   
 

Vážená pane inženýre, 

 

 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 

23.09.2021 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete informace 

ohledně nákupu elektrické energie. 

Povinný subjekt vám k Vaší žádosti sděluje: 

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

2022, příp. na r. 2023? 

El. energii na rok 2021 a 2022 nakoupilo město Šumperk na Českomoravské komoditní burze 

v Kladně dne 12.3.2020. 

 2) Jaké ceny pro uvedené roky byly vysoutěženy na: 

a)      vysoké napětí - cena z burzy 1341 Kč/MWh, 

b)      veřejné osvětlení (pokud bylo soutěženo zvlášť od ostatního vysokého napětí) -    

    nebylo soutěženo zvlášť – je však součástí nízkého napětí nikoliv vysokého, 

c)       nízké napětí - cena z burzy 1260 Kč/MWh. 

 

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

 – viz odpověď v bodě 1 

http://www.sumperk.cz/


 

       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)?   

 Elektřinu a plyn nakupujeme společně ještě s jinými městy, před nákupem proběhne schůzka, na 

které jsou zástupci jednotlivých obcí a domluví se termín, do kdy budou připraveny veškeré 

podklady. Všechny obce si musí nechat schválit záměr společného nákupu v radách obcí. Přesný 

termín nákupu je potom na základě doporučení Dohodce (který nás zastupuje na burze) 

odsouhlasen všemi obcemi. U města Šumperk pak odsouhlasí vedoucí oddělení správy 

domovního majetku po konzultaci se starostou města. 

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

2020 a 2021?  

  

aukce ze dne 

1.6.2016              

ceny za 1MWh [Kč] 

aukce ze dne 

19.9.2018              

ceny za 1MWh [Kč] 

aukce ze dne 

12.3.2020              

ceny za 1MWh [Kč] 

pro rok 2017 a 2018 pro rok 2019 a 2020 pro rok 2021 a 2022 

el.en v hladině NN NT VT NT VT NT VT 

C01d, C02d, C03d - 823 - 1 627 - 1 365 

C25d, C26d 591 928 1 169 1 836 1 148 1 380 

C45d 781 886 1 544 1 753 1 303 1 380 

C62d - 547 - 1 081 - 1 164 

D01d, D02d - 682 - 1 348 - 1 200 

D25d, D26d     995 1 679 1 135 1 275 

D44d, D45d 709 814 1 402 1 610 1 268 1 269 

průměrná cena 700 1 410 1 260 

celkový objem 

nákupu 
14 772 MWh 16 072  MWh 15 783 MWh 

el.en v hladině VN 690 829 1 368 1 644 1 223 1 470 

průměrná cena 752 1 500 1 341 

celkový objem 

nákupu 
3 032 MWh 2 156 MWh 3 672 MWh 

       6) Pokud nebyla (nebude) silová elektrická energie soutěžena, jak jste její cenu zajistili (zajistíte) 

pro roky 2018 - 2023? 

Nákupem na Českomoravské komoditní burze v Kladně. 

 

http://www.sumperk.cz/


 

S pozdravem 

Mgr. Milan Šubrt 

Vedoucí majetkoprávního odboru  
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