
 

JIHOČESKÝ KRAJ 
KRAJSKÝ ÚŘAD  

Odbor kancelář hejtmana 
Úsek vedoucího odboru 
U Zimního stadionu 1952/2 

370 76  České Budějovice 
 

identifikátor DS:  kdib3rr tel:  386 720 111 IČ:  70890650 
e-podatelna:        posta@kraj-jihocesky.cz  DIČ:  CZ70890650 

 

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane magistře, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 6. 12. 2022 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 6. 12. 2022, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

V létě roku 2022 hrozilo, že fakultní nemocnice nebudou mít na rok 2023 zajištěny dodávky energií. 

https://www.zdravotnickydenik.cz/2022/08/fakultni-nemocnice-maji-smlouvy-na-dodavky-energii-jen-do-

konce-roku/  Ještě v říjnu 2022 byla situace velice neutěšená: https://www.hanackyvecernik.cz/zpravy/fakultni-

nemocnice-bojuje-s-vysokymi-cenami-energii Podobný problém se bude týkat i krajských nemocničních 

zařízeních.  

V této souvislosti žádám o poskytnutí následujících informací: 

1. Jsou zajištěny dodávky energií pro všechny krajské nemocnice (dále KN) na rok 2023? 

2. Pokud ano, kdy KN uzavřely smlouvu, včetně termínu podpisu smlouvy? 

3. Kdo je dodavatelem energií (zemního plynu, tepla, elektrické energie) pro KN na rok 2023? 

4. Jaká je cena za kWh elektrické energie a kWh zemního plynu pro KN na rok 2023? 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující: 

ad 1.  Dodávky energií, tedy elektrické energie a zemního plynu jsou pro všechny krajské nemocnice na rok 

2023 zajištěny. 

ad 2. Jihočeský kraj jako hlavní odběratel / zástupce odběratelů zajistil obě komodity, tedy elektrickou energii 

a zemní plyn prostřednictvím komoditní burzy Power Exchange Central Europe, a.s. (dále jen PXE), kdy 

potvrzením o uzavření burzovního obchodu je tzv. „závěrkový list“, který je smluvním vztahem. 

• Elektrická energie byla na PXE nakoupena dne 20.10.2022 

• Zemní plyn byl na PXE nakoupen dne 31.10.2022 

ad 3. Dodavatelem obou komodit, elektrické energie (v období 01.01.2023 – 31.12.2023) a zemního plynu 

(v období 01.01.2023 – 01.01.2024) je společnost ČEZ ESCO, a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4–

Michle. Dodávky tepla z tepláren si krajské nemocnice zajišťují samostatně, a to vždy s ohledem na 

dostupnost zdroje v jednotlivých lokalitách. 
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ad 4. V době nákupu energií (říjen 2022) byl jediným možným způsobem nákup energií za tzv. spotové 

(okamžité) ceny, které reagují na aktuální situaci na trhu. Cena je tedy složena z okamžité ceny a tzv. 

„přičítacího koeficientu dodavatele“, který pro Jihočeský kraj v případě zemního plynu činí 0,220 Kč/kWh 

a v případě elektrické energie 0,288 Kč/kWh. Právě hodnota přičítacího koeficientu byla předmětem 

burzovního obchodu. Krajské nemocnice jsou veřejnými institucemi, ceny energií pro rok 2023 jsou tedy 

pro ně regulovány cenovým stropem (elektrická energie – 6,050 Kč/kWh vč. DPH, zemní plyn – 

3,025 Kč/kWh vč. DPH).  Pokud bude spotová cena (vč. přičítacího koeficientu) za obě komodity na 

burze nižší než výše uvedený cenový strop, budou komodity nakupovány za okamžitou (spotovou) cenu 

+ příslušný přičítací koeficient.  

 

S pozdravem 
 

 

 
Mgr. Petr Podhola       

vedoucí odboru 
- podepsáno elektronicky - 


