Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 18. 8. 2022 byl požadavek na poskytnutí následujících
informací vztahujících se k dokumentu č. j. KUOK 86605/2022:
1) „Jak to řešíte v asociaci krajů ČR? A s jakým výsledkem? Protože neustále
elektrika rekordně zdražuje a akcionáři hlásí rekordní zisky.
2) Navrhnete Vládě, aby došlo k zastropování cen?
3) Jaké zákonné podmínky musí být v tomto případě naplněny, aby bylo možné
vyhlášení stavu nebezpečí na území Olomouckého kraje?“
Obsahem výše uvedené žádosti byl dále následující požadavek:
4) Zaslání kopie žádosti o nouzový stav, o který jste žádal v únory 2021 a zaslání
kopie všechny podkladů, kterými byla žádost podložena.
Poskytnutá informace:
Ad 1)

Při jednáních Asociace krajů České republiky (dále také „AKČR“) ve
spolupráci se všemi hejtmany i zástupci vlády je řešena pro všechny
mimořádně složitá situace, kdy cca 80% organizací veřejné správy
nemůže v současné době najít vhodného dodavatele energií. Týká se to
elektrické energie, která se na komunitní burze nabízí za ceny více než
500 euro za MWh a plyn se zatím vůbec neobchoduje (předpoklad září).
K dnešnímu dni nemá tedy ani Olomoucký kraj nakoupenu elektrickou
energii (opakovaně neúspěšná soutěž) ani zemní plyn pro rok 2023.
Mimo AKČR je v rámci možností jednáno také s ministry vlády za hnutí
STAN ve snaze najít řešení současné situace i s využitím zastropování
cen energií. Konečné rozhodnutí o této otázce však nespadá do
působnosti krajů, nýbrž do působnosti vlády ČR.
Pro řešení situace v rámci Olomouckého kraje vzniká na návrh hejtmana
Olomouckého kraje mj. pracovní skupina Energetika, která má za cíl
věnovat se aktuální problematice energií podrobněji, a to i ve spolupráci
s externími odborníky na danou problematiku.

Ad 2)

K tomuto bodu žadatelovi žádosti viz odpověď ad 1). Hejtman
Olomouckého kraje zástupcům vlády za hnutí STAN zastropování cen
energií doporučoval, nicméně jak již bylo uvedeno v dřívější
korespondenci, řešení energetické krize, tak, jak je prezentována, není v
možnostech Olomouckého kraje, ale musí být řešeno na vládní úrovni
pro území celého státu.

Ad 3)

Podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
zákonů (krizový zákon) § 2 písm. b) se rozumí krizovou situací
mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému,
narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen
stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový
stav“). Vzhledem k charakteru situace by se zjevně jednalo pouze o
naplnění definice v části „jiné nebezpečí“. V tuto chvíli není možné využít

„narušení kritické infrastruktury“, neboť nebyly narušeny ani ohroženy
subjekty ani prvky kritické infrastruktury.
Krizový zákon v § 3 odst. 1 definuje, jaké podmínky musí být splněny pro
vyhlášení stavu nebezpečí. Definice zákona zní: Stav nebezpečí se jako
bezodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li ohroženy životy, zdraví,
majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení
značného rozsahu, a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností
správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek integrovaného záchranného
systému nebo subjektů kritické infrastruktury.
Dle výše uvedeného tedy není možné na území Olomouckého kraje
vyhlásit stav nebezpečí, jelikož se nejedná o situaci, kterou by nebylo
možné vyřešit prostřednictvím běžné činnosti příslušných institucí.
Ad 4)

Žadateli byla zaslána kopii žádosti o vyhlášení nouzového stavu ze dne
14. 2. 2021, kopii Usnesení Bezpečnostní rady Olomouckého kraje č. 4
ze dne 13. 2. 2021 a anonymizovanou kopii usnesení AKČR č. 18 ze dne
14. 2. 2021

Informaci zpracoval:
Dne 1. 9. 2022, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
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