Žadatel dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“), tímto žádá Ministerstvo financí (dále jen „povinný subjekt“) o zaslání
informací o dodávkách elektrické energie v období 1.1. 2012 – 31.12. 2016 (dále jen „uvedené
období“), pokud jsou sjednány, a to konkrétně:
1. Kopie všech smluv o dodávkách elektrické energie, obsahující údaje o celkové ceně silové
elektřiny, jednotkové ceně elektřiny v Kč/MWh, výši poplatků za odběrné místo nebo jiných
poplatků účtovaných dodavatelem elektrické energie, které v souvislosti s výše uvedenými
dodávkami elektřiny zaplatil nebo má v budoucnu povinný subjekt zaplatit, uzavřených pro výše
uvedené období (či jeho část, pokud ještě např. nejsou uzavřeny smlouvy pro nákup elektřiny
na rok 2016 nebo na rok 2015). Kopie smluv žádáme včetně všech dodatků, uzavřených
povinným subjektem na základě provedených výběrových řízení, elektronických aukcí, či při
nákupu elektřiny jiným způsobem.
2. Kopie všech závěrkových listů obsahujících informaci o nákupní ceně elektrické energie,
pokud povinný subjekt nakoupil v uvedeném období, či jeho části, elektrickou energii
prostřednictvím komoditních burz a kopie všech smluv, které povinný subjekt uzavřel
s komoditními burzami, dohodci komoditních burz nebo jinými zprostředkovateli obchodů na
komoditních burzách.
3. Sdělení celkové výše poplatků nebo jiných nákladů, které v souvislosti se shora uvedenými
obchody zaplatil nebo zaplatí povinný subjekt zprostředkovatelům, aukčním společnostem,
komoditním burzám, dohodcům komoditních burz nebo jiným subjektům, které
zprostředkovávaly či jinak zajišťovaly sjednání dodávek elektrické energie pro povinný subjekt
v uvedeném období.
V případě, že zajištění dodávek elektrické energie pro povinný subjekt organizovala a smluvně
zajišťovala jiná osoba (podřízená osoba, organizační složka, obchodní společnost vlastněná
povinným subjektem), žádáme namísto informací, uvedených pod bodem 1-3 tohoto podání
o sdělení názvu této osoby.

MINISTERSTVO FINANCÍ
Letenská 15, poštovní přihrádka 77
118 10 Praha 1
Telefon: 257041111 Fax: 257049272
V Praze dne 20.10. 2014
Č. j.: MF-69624/2014/21/1300IK
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Na Ministerstvo financí bylo dne 17. října 2014 doručeno Vaše podání se žádostí
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů. Požádal jste o poskytnutí následujících informací:
"1. Kopie všech smluv o dodávkách elektrické energie, obsahující údaje o celkové ceně silové
elektřiny, jednotkové ceně elektřiny v Kč/MWh, výši poplatků za odběrné místo nebo jiných
poplatků účtovaných dodavatelem elektrické energie, které v souvislosti s výše uvedenými
dodávkami elektřiny zaplatil nebo má v budoucnu povinný subjekt zaplatit, uzavřených pro
výše uvedené období (či jeho část, pokud ještě např. nejsou uzavřeny smlouvy pro nákup
elektřiny na rok 2016 nebo na rok 2015). Kopie smluv žádáme včetně všech dodatků,
uzavřených povinným subjektem na základě provedených výběrových řízení, elektronických
aukcí, či při nákupu elektřiny jiným způsobem.
2. Kopie všech závěrkových listů obsahujících informaci o nákupní ceně elektrické energie,
pokud povinný subjekt nakoupil v uvedeném období, či jeho části, elektrickou energii
prostřednictvím komoditních burz a kopie všech smluv, které povinný subjekt uzavřel
s komoditními burzami, dohodci komoditních burz nebo jinými zprostředkovateli obchodů
na komoditních burzách.
3. Sdělení celkové výše poplatků nebo jiných nákladů, které v souvislosti se shora uvedenými
obchody zaplatil nebo zaplatí povinný subjekt zprostředkovatelům, aukčním společnostem,
komoditním burzám, dohodcům komoditních burz nebo jiným subjektům,
které zprostředkovávaly či jinak zajišťovaly sjednání dodávek elektrické energie pro povinný
subjekt v uvedeném období.
V případě, že zajištění dodávek elektrické energie pro povinný subjekt organizovala a smluvně
zajišťovala jiná osoba (podřízená osoba, organizační složka, obchodní společnost vlastněná
povinným subjektem), žádáme namísto informací, uvedených pod bodem 1-3 tohoto podání
o sdělení názvu této osoby."
Kopie požadovaných dokumentů pod bodem 1) a 2) Vám zasílám v příloze
tohoto dopisu.
K bodu 2) a 3) Vám dále sděluji následující. Část období, konkrétně
od 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014, je smluvně zajištěna se společností Pražská energetika, a. s.
na základě smlouvy č. 112158 ze dne 13. 12. 2004 ve znění všech dalších dodatků.
Tato smlouva byla uzavřena na základě otevřeného výběrového řízení pro nadlimitní veřejnou
zakázku podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. V uvedeném období byla

jednotková cena silové části energie každý rok soutěžena společností Pražská energetika, a. s.
na komoditní burze s následnou akceptací Ministerstvem financí. Pro roky 2012 – 2014 činila:
 za rok 2012 – 1 515 Kč/MWh (bez DPH a daně z elektřiny)
 za rok 2013 – 1 330 Kč/MWh (bez DPH a daně z elektřiny)
 za rok 2014 – 1 165 Kč/MWh (bez DPH a daně z elektřiny)
Od 1. ledna 2015 bude dodávka elektrické energie zajišťována společností
Centropol Energy, a. s., a to na základě závěrkových listů. Tento smluvní vztah je na dobu
jednoho roku, tedy do 31. 12. 2015. Pro nadcházející období jsou jednotkové ceny silové části
energie v CZK za MWh uvedeny v přiložených závěrkových listech. Ministerstvo financí
se zúčastnilo burzovního nákupu na základě Dodatku č. 1 k Zápisu o centralizovaném
zadávání. Náklady spojené s burzovním nákupem nebyly pověřeným zprostředkovatelem
pro Ministerstvo financí prozatím vyčísleny a přeúčtovány.

