
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, jako povinný subjekt ve smyslu 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále 
jen „povinný subjekt“ a „InfZ“), obdrželo dne 23.4.2015 Vaši žádosti o poskytnutí informací dle InfZ. Dne 
29.4.2015 Vás povinný subjekt vyzval k doplnění a upřesnění Vaší žádosti, když upřesnění žádosti bylo 
doručeno povinnému subjektu dne 5.5.2015. Vaše žádost ze dne 23.4.2015 obsahuje následující citované 
dotazy: 
 
„V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, si vás dovoluji požádat o poskytnutí informací týkajících se nakládání s majetkem 
statutárního města České Budějovice, tj. s veřejnými prostředky, a to o poskytnutí následujících informací:  

1. nakupuje statutární město České Budějovice elektrickou energii od společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., 
ČEZ Distribuce, a.s., jiné společnosti ze skupiny ČEZ či jiného dodavatele elektrické energie 
prostřednictvím tarifu C61d, C62d nebo prostřednictvím jiného sdruženého tarifu?  

2. pokud statutární město České Budějovice elektrickou energii nakupovalo od společnosti ČEZ Prodej, 
s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., jiné společnosti ze skupiny ČEZ či jiného dodavatele elektrické energie 
prostřednictvím tarifu C61, C62d nebo prostřednictvím jiného sdruženého tarifu, jaká byla dosažená 
cena za 1 kWh v těchto tarifech v letech 2012, 2013 a 2014?   

3. Jaká je celková částka, kterou statutární město České Budějovice za elektrickou energii vynaložilo 

z rozpočtu města (ať už tato částka byla hrazena přímo městem nebo prostřednictvím dceřiných 

společností či organizací města) v letech 2012, 2013 a 2014 (prosím o částky pro každý jednotlivý 

rok).  

4. Kolik světelných míst veřejného osvětlení se v letech 2012, 2013 a 2014 nacházelo na území 
statutárního města České Budějovice?   

5. Kolik činila celková spotřeba veřejného osvětlení v letech 2012, 2013 a 214 (prosím o uvedení v kW); 

6. Jakou částku ročně (v milionech Kč) vynakládalo statutární město České Budějovice z rozpočtu 
města (ať už tato částka byla hrazena přímo městem, nebo prostřednictvím dceřiných společností či 
organizací města) na správu, údržbu, servis, opravy a rozvoj veřejného osvětlení v letech 2012, 2013 
a 2014? 

 
Prosím o uvedení všech požadovaných částek jak bez DPH, tak včetně DPH. 
 
Doplnění ze dne 5.5.2015 obsahuje následující:  
 

1. „Pokud jde o subjekt, od kterého statutární město České Budějovice elektrickou energii nakupuje, směřovat 
můj dotaz k tomu, zda statutární město České Budějovice nakupuje elektrickou energii od některého ze 
subjektů ze skupiny ČEZ. 

2. Pokud jde o dotaz k typu tarifu, byl uveden výčet tarifů, které jsou pro nákup elektrické energie nejčastěji 
používány, tedy je možné, že statutární město České Budějovice nakupuje el. energii i prostřednictvím 
jiného tarifu než jaký byl v žádosti uveden. 

3. K dotazu zda se jedná o nákup veškeré el. energie nebo jen energie využité na veřejné osvětlení, upřesňuji, 
že dotaz směřoval jen k energii na veřejné osvětlení. 

4. Pokud jde o specifikaci pojmu ,,sdružený tarif‘‘, byl tento pojem jako sběrná kategorie všech ostatních tarifů 
uveden proto, abych se dozvěděla odpověď na můj dotaz i v případě, že statutární město České Budějovice 
nakupuje el. energii prostřednictvím jiného tarifu, který může být např. kombinací více variant tarifů, příp. 
prostřednictvím jiných tarifů než byly v žádosti vyjmenovány. Chtěla jsem tím např. Předejít  možné 
odpovědi, že statutární město České Budějovice nakupuje el. energii prostřednictvím jiného tarifu, než jsem 
uvedla, a proto mi tato informace nebude sdělena.‘‘ 

 
 
 

K citovaným dotazům sděluje povinný subjekt následující – číslování dle původní žádosti: 
 
K bodu 1 
Povinný subjekt v současné době nenakupuje elektrickou energii od žádné společnosti ze skupiny ČEZ. 
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K bodu 2 

Povinný subjekt nenakupoval elektrickou energii ve výše uvedených letech od žádné společnosti ze skupiny 
ČEZ prostřednictvím tarifu C61, C62d ani jiného sdruženého tarifu. 
 
K bodu 3 
Celková částka, kterou povinný subjekt vynaložil na nákup elektrické energie pro veřejné osvětlení je 
následující: 

v roce 2012 10 251,7 tis. Kč bez DPH, což bylo 12 302,0 tis. Kč vč. DPH, 
v roce 2013 10 442,7 tis. Kč bez DPH, což bylo 12 574,5 tis. Kč vč. DPH, 
v roce 2014   9 510,6 tis. Kč bez DPH, což bylo 11 507,9 tis. Kč vč. DPH. 

 
K bodu 4 
Celkový počet světelných bodů veřejného osvětlení na území města České Budějovice byl:  

k   1.1.2012     11 189 ks, 
k 31.12.2012   11 382 ks,  
k 31.12.2013   11 455 ks, 
k 31.12.2014   11 887 ks.  

Z tohoto počtu bylo k 31. 12. 2014  107 ks slavnostního osvětlení a 120 ks přechodového osvětlení.  Počet 
světelných míst veřejného osvětlení byl k 31. 12. 2014  11 050 ks.  

 
K bodu 5 
Celková spotřeba veřejného osvětlení na území města České Budějovice činila: 

v roce 2012  4 866 826 kWh, 
v roce 2013  4 790 231 kWh 
v roce 2014  4 702 300 kWh. 

 
K bodu 6 
Povinný subjekt na správu, údržbu, servis, opravy a rozvoj veřejného osvětlení vynaložil: 

v roce 2012 17,6 mil. Kč bez DPH, což je 21,3 mil. Kč vč. DPH, 
v roce 2013 13,7 mil. Kč bez DPH, což je 16,6 mil. Kč vč. DPH, 
v roce 2014 14,1 mil. Kč bez DPH, což je 17,0 mil. Kč vč. DPH. 

 


