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Dotaz a odpověď  č.j. 9/2022 

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Dotaz : 
1. Jsou zajištěny dodávky energií pro fakultní nemocnici (dále jen FN) na rok 2023? 
2. Pokud ano, kdy FN uzavřela smlouvu, včetně termínu podpisu smlouvy? 
3. Kdo je dodavatelem energií (zemního plynu, tepla, elektrické energie) pro FN na rok 
2023? 
4. Jaká je cena za kWh elektrické energie a kWh zemního plynu pro FN na rok 2023? 
 
Odpověď : 
 
Ministerstvo zdravotnictví, jakožto zřizovatel FN Olomouc, zrealizovalo centralizovaný nákup 
elektřiny a zemního plynu na rok 2023 pro všechny přímo řízené organizace a získalo tak  
dodavatele  energií,  se  kterými  byly  uzavřeny  smlouvy  na  dodávky  elektřiny  a zemního 
plynu v příštím roce. 
 
Dodavatelem  elektřiny  v  nízkém  napětí  v  roce  2023  bude  společnost  Centropol 
Energy, a.s. s přičítacím koeficientem ve výši 400 CZK/MWh. 
 
Dodavatelem elektřiny ve vysokém napětí v roce 2023 bude opět společnost Veolia 
Komodity ČR, s.r.o. s přičítacím koeficientem 400 CZK/MWh. 
 
Dodavatelem zemního plynu s obdobím dodávky v roce 2023 bude společnost Pražská 
plynárenská, a.s. v obou kategoriích (maloodběr/velkoodběr) s přičítacím koeficientem 400 
CZK/MWh. 
 
Nákup byl uskutečněn na Českomoravské komoditní burze Kladno, přičemž ve vlastní aukci byl 
vysoutěžen dodavatel a přičítací koeficient k referenčnímu produktu (spotová cena) na denním 
trhu Operátora trhu, a.s. (dále jen „OTE“). 
 
Dodavatelé energií z důvodu probíhající celoevropské energetické krize a s ní spojenou 
potřebou eliminace svých rizik již nepodávají nabídky odběratelům na principu cenotvoreb, 
které  byly  při nákupech využívány v minulosti (jednorázová či postupná fixace ceny). 
 
Při uplatnění zvolené cenotvorby existuje reálná možnost, že spotové ceny po skončení topné 
sezóny 2022 – 2023 mohou klesnout pod hranici stanovenou maximální výší cen elektřiny a 
zemního plynu dle nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v 
mimořádné tržní situaci (dále jen „nařízení vlády“), v takovém  případě  by  došlo  k úspoře  
nejen  státních,  ale  i  rezortních  finančních prostředků na úhradu energií. 
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Konkrétní  ceny  komoditní  složky  elektřiny a  zemního  plynu  (bez  regulované  části)  budou  
vytvářeny  až  v průběhu  vlastních dodávek, s tím, že pro ně platí výše zmíněné „zastropování“ 
na základě nařízení vlády, což znamená, že bude-li cena v průběhu dodávky vyšší než cena 
zastropovaná, bude dodavatel odběrateli účtovat pouze cenu zastropovanou, přičemž se dá 
předpokládat, že stanovené zastropování cen energií se projeví už při předpisu záloh na rok 
2023. 
 
Na denním trhu OTE jsou ceny elektřiny tvořeny pro každou jednotlivou hodinu, takže není brán 
ohled na období platnosti nízkého/vysokého tarifu, a to v obou napěťových hladinách. Ceny 
zemního plynu jsou tamtéž tvořeny na denní bázi. 
 
Datum burzovního shromáždění bylo 14.11.2022. Cena tentokrát není pevně daná na celý rok, 
ale bude se odvíjet od situace na spotovém trhu, zároveň platí NV č. 298/2022 Sb., které 
stanovuje cenu maximální. Celková výsledná cena za celé období tedy může být nanejvýš rovna 
této ceně maximální. 

 

V Olomouci dne 6.12.2022 
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