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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,            
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane, 
 
na Ministerstvo financí bylo dne 22. srpna 2018 doručeno Vaše podání se žádostí      
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu           
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto 
znění: 
 
„žádám o zpřístupnění, resp. zaslání kopie (skenu) dokumentů obsahujících 
analýzu, doporučení anebo pokyny pro výběr komoditní burzy a dohodců při nákupu 
elektřiny a plynu Ministerstvem financí či jejími podřízenými složkami. Existuje-li 
více historických verzí takových dokumentů, prosím o zpřístupnění/zaslání každé  
z nich.“ 
 
K jednotlivým dotazům Vám Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) sděluje 
následující informace. 
 
Ministerstvo disponuje dokumenty obsahující analýzu, doporučení anebo pokyny 
pro výběr komoditní burzy a dohodců při nákupu elektřiny a plynu pouze na rok 
2019 a 2020.  
 
Podklady pro výběr komoditní burzy na nákup elektrické energie a plynu na roky 
2019 a 2020 byly dne 16. srpna 2018 předloženy ke schválení poradě vedení pod  
č.j.: MF-18374/2018/1301-3. Tyto dokumenty Vám zasíláme v příloze dopisu. 
Ministerstvo v souladu s metodikou Ministerstva pro místní rozvoj posuzovalo  
ze statistik uvedených na internetových stránkách jednotlivých komoditních burz 
kromě nákladovosti nákupu dodávek také funkčnost obchodování na konkrétní 
komoditní burze (např. četnost obchodování, objemy obchodovaných komodit, atd.).               
Z výsledku porovnání jednotlivých hledisek blíže specifikovaných v předkládací 
zprávě bylo doporučeno vybrat Českomoravskou komoditní burzu Kladno (dále jen 
„ČMKBK“) před komoditní burzou PXE. Porada vedení na svém jednání               
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dne 21. srpna 2018 s návrhem souhlasila, tzn., že pro nákup elektrické energie  
a plynu na roky 2019 a 2020 pro ministerstvo včetně jeho resortních organizací 
(GFŘ, GŘC, ÚZSVM, Státní pokladna Centrum sdílených služeb a Státní tiskárnu 
cenin, s. p.) a Úřad pro ochranu osobních údajů byla vybrána ČMKBK.   
 
Po výběru komoditní burzy přistoupilo ministerstvo k výběru dohodce. Na základě 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zastupování MF ČR jako centrálního 
zadavatele při nákupu elektřiny a plynu na ČMKBK pro roky 2019“ byla vybrána 
nejvýhodnější nabídka společnosti FIN-servis, a.s. Předmětný dokument Vám 
zasíláme v příloze dopisu. Se společností FIN-servis, a.s. byla následně dne  
22. srpna 2018 uzavřena smlouva o zprostředkování burzovních komoditních 
obchodů, č. j.: MF-16702/2018/1301-1. Smlouva se společností FIN-servis, a.s. byla 
zveřejněna v registru smluv - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6475079. Tuto 
smlouvu Vám též zasíláme v příloze dopisu. 
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