
Statutární město Chomutov 
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777| e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz 

Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100| www.chomutov-mesto.cz 
Úřední dny a hodiny: pondělí, středa  08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek  08.00-15.00 hodin 

                                                                                                                                            INTERNÍ AUDIT - právní oddělení 
                                                                                                Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  

VÁŠ DOPIS ZN.:       
ZE DNE:  16.9.2021 
 
ČJ.:            MMCH/134201/2021/OIA/Kuhn 
SP. ZNAČKA:       
VYŘIZUJE: Mgr. David Kuhn 
TEL.:  474 637 478 
E-MAIL:  d.kuhn@chomutov-mesto.cz 
DATUM:  1.10.2021 
 

            

Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane magistře, 
 
Magistrát města Chomutova, odbor interní audit, jako příslušný orgán povinného subjektu podle 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Vám k Vaší žádosti o informace ze dne 16.9.2021: 
 
Dobrý den, žádám tímto o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím.  
 
Konkrétně žádám o poskytnutí následující informace: 
 
      1) Kdy (přesné datum) váš územní samosprávný celek soutěžil silovou elektrickou energii na r. 
2022, příp. na r. 2023? 

        2) Jaké ceny pro uvedené roky byly vysoutěženy na: 

        a)      Vysoké napětí 

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

        c)       Nízké napětí 

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

       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)? 

       5) Jakou cenu elektřiny v členění dle bodu 2) se vám podařilo vysoutěžit pro roky 
2018,2019,2020 a 2021? 

       6) Pokud nebyla (nebude) silová elektrická energie soutěžena, jak jste její cenu zajistili (zajistíte) 
pro roky 2018 - 2023? 

 
sděluje následující:  
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1) Na roky 2022 – 2023 bude teprve soutěženo. Vysoutěženo bude do konce roku 2021 

2) Bude soutěženo pouze nízké napětí. Vysoké napětí si soutěží organizace, které vysoké 
napětí užívají sami. 

3) Minulé soutěže, na období 2018-2019 a období 2020-2021, proběhly na Českomoravské 
komoditní burze Kladno a v současné době připravovaná soutěž na období 2022-2023 
proběhne také na Českomoravské komoditní burze Kladno. 

4) Na doporučení dohodce rozhoduje o obchodování na burze rada statutárního města 
Chomutova. Příkaz k obchodování podepisuje primátor města. 

5) Na období 2018 – 2019 byla vysoutěžena cena 984,-Kč/MWh a na období 2020-2021 byla 
vysoutěžena cena 1.433,-Kč/MWh. 

6) V daném období byla a bude cena soutěžena. 

 
Mgr. David Kuhn 

odbor interní audit – právní oddělení 
statutární město Chomutov 

 


