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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 4. 10. 2018 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace:
-

sdělení konkrétních důvodů, na základě kterých Ministerstvo životního prostředí
upřednostnilo pro zajištění nákupu elektřiny a plynu na komoditní burze na roky 2019
a 2020 Českomoravskou komoditní burzu Kladno (ČMKBK) oproti spol. POWER EXCHANGE
CENTRAL EUROPE, a. s., včetně uvedení všech srovnávacích kritérií a vah, které byly
jednotlivým kritériím přisouzeny;

-

informaci o poptávaném objemu elektřiny a plynu a o celkových nákladech ministerstva na
služby ČMKBK a jejího dohodce (tj. burzovní poplatky, odměna dohodce a případně jiné
platby) v souvislosti s výše uvedeným nákupem;

-

zpřístupnění, resp. zaslání kopie (skenu) dokumentů obsahujících analýzu, pravidla,
doporučení anebo pokyny pro výběr komoditní burzy a dohodců při nákupu elektřiny a plynu
Ministerstvem životního prostředí či jemu podřízenými složkami. Existuje-li více historických
verzí takových dokumentů, prosíme o zpřístupnění/zaslání každé z nich.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
MŽP realizuje centrální nákupy energií (t.j. pro potřeby své a potřeby podřízených složek) na
Českomoravské komoditní burze Kladno. V souladu s péčí řádného hospodáře při realizaci
každého nákupu posuzuje možnosti nákupů i na jiných burzách (Komoditní burza PROFIT,
Komoditní burza Praha, Power Exchange Central Europe, a.s.).
Co se týká konkrétně společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., tak při
porovnávání frekvence (četnosti) a objemu uzavíraných obchodů, bylo zjištěno, že se na této
burze oproti ČMKBK obchoduje velmi omezeně (např. V roce 2017 to bylo 70 obchodů
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v objemu 506 tis. MWh). Objemy uzavřených obchodů na ČMKBK přitom při porovnání
ve stejném období přesahují každoročně 6 milionů MWh.
Po tomto zjištění nebyl shledán relevantní důvod k posuzování jakýchkoliv dalších kritérií.

MŽP uzavřelo burzovní obchody s dodávkou elektřiny v objemu 28.612 MWh a s dodávkou plynu
v objemu 21.479 MWh.
Celkové náklady činí 493.766 Kč bez DPH (burzovní poplatky 263.131 Kč a dohodné 230.635
Kč). K těmto nákladům náleží DPH ve výši 21 %.

Pokud jde o zpřístupnění požadované kopie (skenu) dokumentů obsahujících analýzu, pravidla,
doporučení anebo pokyny pro výběr komoditní burzy, MŽP vydalo dne 25. 10., pod č. j.
MZP/2018/130/735, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace z důvodu její neexistence,
které Vám bude doručeno prostřednictvím datové schránky.
Dodáváme, že dohodce pro zprostředkování burzovních nákupů na ČMKBK byl vybrán formou
zakázky malého rozsahu.

S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
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