
 

Město Strakonice 

Městský úřad Strakonice  

Odbor majetkový  

Velké náměstí 2  
386 01 Strakonice  
  

Váš dopis zn.:   

Ze dne: 23.9.2021  

Naše č. j.: MUST/040156/2021/VVsve  

Vyřizuje: Michal Bezpalec  

Telefon: 383 700 321 , 724 351 101  

E-mail: michal.bezpalec@mu-st.cz   

Datum:  4.10.2020  

 
Vážený pane, ohledně poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb., Vám 
sdělujeme následující:  
 
K bodu1) kdy (přesné datum) váš územní samosprávný celek soutěžil silovou elektrickou energii na 
r.2022, příp. na r. 2023 ? :  
Město Strakonice na základě smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro 

konečné zákazníky a na základě uzavřeného burzovního obchodu, uzavřelo smlouvu s dodavatelem 

elektrické energie dne 9.9.2020 na období od 01.01.2021 do 31.12.2023, a to s násobným 

koeficientem 1,04 . 

K bodu 2) jaké ceny pro uvedené roky byly vysoutěženy na :   vysoké napětí b) veřejné osvětlení 

(pokud bylo zvlášť od ostatního vysokého napětí) c) nízké napětí  

Na období 2022 a 2023 ještě nemáme zafixovanou cenu dodávky elektrické energie. 

K bodu 3) soutěžili jste na komoditní burze? Pokud ano, na jaké ? 

Soutěžili jsme na energetické burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,a.s.  

K bodu 4) kdo (stačí funkční zařazení dané osoby) u vašeho správního celku rozhoduje o tom, kdy 

přesně má být elektřina soutěžena ( kdo rozhoduje o správném okamžiku soutěže) ? 

Smlouvu o centralizovaném zadání veřejné zakázky ,,Nákup elektrické energie na tříleté soutěžní 

období“ , schvaluje rada města Strakonice. O okamžiku fixace ve čtyřek krocích za rok rozhoduje 

energetik města. 

K bodu 5) jakou cenu elektřiny v členění dle bodu 2) se vám podařilo vysoutěžit pro roky 

2018,2019,2020 a 2021 ? 

Výsledná jednotková cena dodávky komodity pro každé dílčí dodávkové období se vypočte 

jako aritmetický průměr cen všech kroků fixace (tranší) vztahujících se k danému dílčímu 

dodávkovému období. Cena kroku fixace je dána jako součin násobícího koeficientu a ceny 

Referenčního kontraktu, vůči které je cena komodity zafixována pro daný krok fixace. 
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Dodávkové období: 01. 01. 2018 – 31.12.2020 

Produkt na PXE Koeficient EUR/MWh ČNB CZK/EUR      Kč/MWh 

37,58 1,016  38,18128 25,725         982 

34,85 1,016 35,4076 25,725         911 

35,85 1,016 36,4236 25,725         937 

 

ID aukce Distribuční sazba Koeficient pro distribuční sazbu - VT Koeficient pro distribuční sazbu - NT 

356 C01d 1,150587915  

356 C02d 1,150587915  

356 C03d 1,150587915  

356 C25d 1,29758521 0,825857528 

356 C26d 1,29758521 0,825857528 

356 C45d 1,238786292 1,091788997 

356 C62d 0,765054102  

 

Dodávkové období: 01. 01. 2021 - 31. 12. 2021 
Výsledná jednotková cena dodávky: 1 208,97 Kč/MWh 
 
Výsledný rozpad ceny na distribuční sazby 

Distribuční sazba Cena pro distribuční sazbu - VT Cena pro distribuční sazbu - NT 

C01d 1 326,25 Kč/MWh  

C02d 1 326,25 Kč/MWh  

C03d 1 326,25 Kč/MWh  

C25d 1 460,97 Kč/MWh 929,49 Kč/MWh 

C26d 1 460,97 Kč/MWh 929,49 Kč/MWh 

C45d 1 427,60 Kč/MWh 1 258,27 Kč/MWh 

C62d 1 064,21 Kč/MWh  

 

K bodu 6) pokud nebyla (nebude) silová energie soutěžena, jak jste její cenu zajistili ( zajistíte) pro 

roky 2018 – 2023 ?  

Na následné období 2022 a 2023 byl na základě uzavřeného burzovního obchodu na energetické 

burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,a.s. vysoutěžen dodavatel elektrické energie s násobným 

koeficientem 1,04 . Na toto období nemá Město Strakonice ještě zafixovanou cenu. 

S pozdravem 

 
otisk úředního razítka 
 
________________________ 
Ing. Jana Narovcová  v.r. 
vedoucí majetkového odboru 
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