
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 58 

 DNE: 14. 12. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 950/2020/SRI 

 

NÁZEV: 
 

Nákup energie na komoditní burze 

 

ANOTACE: 

Elektřina a plyn pro město Žďár n. S., jeho příspěvkové organizace a obce Pokojov a Krásněves 
budou pro roky 2021 a 2022 nakoupeny na komoditní burze. Pro tento účel budou podepsány 
smlouvy mezi všemi účastníky a s vybranou komoditní burzou. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje záměr nakoupit energie na komoditní burze a pověřuje 
pana starostu podpisem potřebných smluv. 

Starosta města: Radní města pro oblast školství: Místostarostka města: 

Tajemnice MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor strategického rozvoje a 
investic: 

Odbor stavební a územního 
plánování: 

Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Krizové řízení: Městské lesy a rybníky: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

- 

Předkládá: 

- 

 



 

Název materiálu: Nákup energie na komoditní burze 

 
Počet stran: 3 
 
Počet příloh: 3 přílohy:  
a) SMLOUVA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 
b) Smlouva o vzniku oprávnění k uzavírání obchodu na trhu PXE pro konečné zákazníky – 
odběratel 
c) Plná moc udělená odběratelem 
 
 
Popis 
Město Žďár n. S. připravuje nákup elektřiny a plynu na komoditní burze. K Městu se připojily 
všechny příspěvkové organizace města a také obce Pokojov a Krásněves. Jde o obvyklou praxi 
mnoha českých měst a institucí. 

Elektřina bude nakoupena na období 1. 3. 2021 - 31. 12. 2022 a plyn na období 1. 5. 2021 - 
31. 12. 2022. Rozdíl termínů u elektřiny a plynu je dán koncem platnosti smlouvy se současnými 
dodavateli. 
   Cílem nákupu na burze je získat výhodnější ceny energií díky konkurenčnímu prostředí 
velkých dodavatelů. Cena komodit bývá na burze nižší než u klasického VŘ na dodavatele díky 
malému časovému odstupu mezi vypsáním poptávky a reakcí nabídky. Uchazeč se nemusí krýt 
proti výkyvům cen komodit v době od vypsání poptávky do vyhodnocení nabídek. Vyšší poptávaný 
objem není zárukou nižší jednotkové ceny.  

Na burze se obchoduje pouze se silovou elektřinou, která tvoří cca 30 % z celkových 
nákladů na elektřinu. Distribuci elektřiny ve Žďáře n. S. zajišťuje společnost E.ON Distribuce a její 
náklady nejsou závislé na zvoleném dodavateli silové elektřiny. U plynu je situace analogická. 

Na burze může nabízet energie pouze prověřený dodavatel, který burze předem prokáže, 
že má nasmlouváno u výrobců dostatek elektřiny resp. plynu. Eliminuje se tím riziko 
nespolehlivých dodavatelů, kteří by v průběhu roku nedokázali plnit své závazky. 

Nákup energií na burze je v souladu se zákonem 134/2016 S., o zadávání veřejných 
zakázek.  

Proti elektronické aukci je na komoditní burze více nabízejících, kteří navzájem vidí své 
nabídky a mohou snižovat své ceny, aby překonali konkurenci.  

Nakoupené množství energie nelze předem přesně odhadnout. Dle burzovních pravidel 
nese zodpovědnost dodavatel a odběratel nebude penalizován za odchylku mezi sjednaným a 
odebraným množstvím. 
 
 
Dopad do rozpočtu města 
Nakoupená elektrická energie pouze pro Město Žďár n. S. bez spotřeby energií v PO bude 
hrazena z rozpočtu města. Pro rok 2021 se očekává nákup 75 % elektřiny vůči spotřebě roku 
2019. V roce 2022 se očekává nákup ve stejném objemu jako v roce 2019. Lze očekávat velmi 
přibližně níže uvedené výdaje za silovou elektřinu a plyn. K tomu je nutné připočíst náklady na 
regulovanou složku elektrické energie a plynu. 
 

období Elektřina [Kč] Plyn [Kč] 

1. 3. 2021 - 31. 12. 2021 2 005 500 88 500 

1. 1. 2022 - 31. 12. 2022 2 769 500 162 250 

 

období 
očekávaná cena 

elektřina 
maloodběr 

Nakupovaný 
objem [MWh] 

očekávaná cena plyn 
maloodběr 

Nakupovaný 
objem [MWh] 

1. 3. 2021 - 
31. 12. 2021 

1MWh / 1400 Kč 1432 1 MWh / 500 Kč 177 

1. 1. 2022 - 
31. 12. 2022 

1MWh / 1450 Kč 1910 1 MWh / 550 Kč 295 

 



 

Náklady nákupu na burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (PXE): 
1. za účastnictví: 2500 Kč bez DPH 

2. za 2 úspěšně proběhnou aukci: 250 Kč bez DPH 

3. za zobchodovaný objem: 7 Kč/MWh; 49 479 Kč bez DPH 

4. celkem: 52 229 Kč bez DPH 

5. fixní náklady (1 a 2) nebudou rozúčtovávání mezi účastníky, ale uhradí je Město 

Fakturace dodávek energií budou prováděny stejným způsobem jako doposud tj. Město, PO a obce 
odděleně.  

 
 
Geneze případu 

 Nakupování energie na komoditní burze prozatím nemá genezi, na kterou lze navázat. 

Dosavadní praxe byla nákup energie pomocí elektronické aukce a odděleně pro Město a 

PO. 

 
 
Návrh řešení 

 Nakoupit elektřinu a plyn na období březen 2021 až prosinec 2022 na komoditní burze pro 

Město, příspěvkové organizace Města a obce Pokojov a Krásněves. 

 

 
Varianty návrhu usnesení 

 Rada města po projednání schvaluje záměr nakoupit energie na komoditní burze a 

pověřuje pana starostu podpisem potřebných smluv. 

 Rada města po projednání neschvaluje záměr nakoupit energie na komoditní burze a 

nepověřuje pana starostu podpisem potřebných smluv. 

 
Doporučení předkladatele 
Schválit nákup energií v uvedeném rozsahu na komoditní burze. 
 
 
 
Stanoviska  

 Odbor majetkoprávní: z hlediska de iure bez připomínek; neposuzujeme věcnou podstatu 

 TSBM: souhlas 

 vedení všech PO a obou zúčastněných obcí: SMLOUVA O CENTRALIZOVANÉM 

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK byla souhlasně projednána 

 

 



Plná moc pro fyzické osoby – ODBĚRATEL

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., Rybná 682/14, 110 05  Praha 1 

PLNÁ MOC
ODBĚRATEL (zmocnitel)

Název:

Město Žďár nad Sázavou

Sídlem: 

Žižkova 227/1 Žďár nad Sázavou 591 01

IC: 

00295841

DIČ: 

CZ00295841

Zastoupený: 

-   starosta

Zapsaný ve veřejném seznamu: 

  

ZÁSTUPCE (zmocněnec)

1
upload_fb6099175a0841821634f1a779bf94ea.docx



Plná moc pro fyzické osoby – ODBĚRATEL

Zástupcem jsou

níže uvedení uživatelé
dále uvedená právnická osoba jednající výhradně 
prostřednictvím níže uvedených uživatelů

Právnická osoba:

Název:

-

Sídlem: 

-

IC: 

-

DIČ: 

-

Zapsaný ve veřejném seznamu: 

     

Zastoupený: 

     

Podpis:

UŽIVATELÉ A ROZSAH JEJICH OPRÁVNĚNÍ

Jméno a příjmení

Pracovní pozice E-mail1

Tel2

Oprávnění přístupu do Systému

PARC3
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1.
- starosta      

     

2.
-  garant smart city @zdarns.cz

     

3.
- vedoucí TSBM      

     

4.
- energetik města @zdarns.cz

     

5.
                 

     

OBSAH PLNÉ MOCI

Odběratel  touto  plnou mocí  zmocňuje  uživatele  k přístupu do webové aplikace PARC sloužící  na trhu
konečných  zákazníků  organizovaném spol.  POWER  EXCHANGE  CENTRAL  EUROPE,  a.s.  („Burza“)
k přípravě  a  uzavírání  burzovních  obchodů.  Každý  ze  shora  uvedených  uživatelů  je  oprávněn  za
Odběratele jednat v rozsahu svého oprávnění uvedeného výše. 

Uživatelé s oprávněním podávat poptávky jsou osobami, které v souladu s § 21 odst. 2 zák. č. 229/1992
Sb., o komoditních burzách, uzavírají jménem Odběratele burzovní obchody. Tyto osoby mohou podávat
poptávky prostřednictvím PARC nebo jiným dovoleným způsobem. Podáváním poptávek se rozumí také
jejich změna a rušení.

Tato plná moc je platná až do okamžiku jejího písemného odvolání. Tato plná moc může být odvolána

1 Na tento e-mail budou uživateli zaslány přístupové údaje do PARC
2 Na toto telefonní číslo budou uživateli zasílány hesla pro autentizaci.
3 Hodící se zaškrtněte, ostatní ponechte nevyplněné.
4 Hodící se zaškrtněte, ostatní ponechte nevyplněné.

2
upload_fb6099175a0841821634f1a779bf94ea.docx



Plná moc pro fyzické osoby – ODBĚRATEL

zcela i v části, týkající se jednotlivých zmocněnců i zástupců zmocněnců.

Podpisem této plné moci současně Odběratel potvrzuje, že osoby, které jsou touto plnou mocí zmocněné
k uzavírání burzovních obchodů jménem Odběratele, jsou bezúhonnými osobami.

Odběratel souhlasí, aby zástupce ve stejné věci zastupoval i další odběratele a sdružoval jejich poptávky
s poptávkou Odběratele tak, aby mohly být soutěženy v rámci jedné aukce.

Všichni uživatelé, s výjimkou uživatelů, kteří mají oprávnění jen ke čtení, jsou oprávněni dále zmocnit další
uživatele  pro  čtení  a  vyplňování  údajů  v systému  PARC  a  to  v rozsahu  odběrných  míst  náležejících
jednomu nebo více Sdruženým Odběratelům. Zřízení a nastavení přístupu do systému PARC pro tyto další
uživatele zajistí Burza na základě žádosti jakéhokoli uživatele s oprávněním pro alespoň čtení a vyplňování
údajů.5

Za Odběratele:i

V e Žďáře nad Sázavou  dne      

................................................................ ................................................................

Jméno: - Jméno:      

Funkce: starosta Funkce:      

5 Burza zašle přístupové údaje do PARC na e-mailovou adresu dalšího uživatele uvedenou v žádosti oprávněného uživatele. Burza zašle heslo 
pro autentizaci na telefonní číslo dalšího uživatele uvedené v žádosti oprávněného uživatele.
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i Podpis osoby oprávněné podepisovat za odběratele musí být úředně ověřen



SMLOUVA O VZNIKU OPRÁVNĚNÍ K UZAVÍRÁNÍ OBCHODŮ 
NA TRHU PXE PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY – ODBĚRATEL

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi dále uvedenými smluvními stranami

A. Smluvní strany:

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.

se  sídlem  Rybná  682/14,  110  05  Praha  1,  IČ  278  65 444,  DIČ  CZ  699000864,  zastoupená  Davidem  Kučerou,
generálním sekretářem a prokuristou POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, zapsaná v obchodním rejstříku MS
v Praze, oddíl B, vložka 15362

dále pro účely této smlouvy jen „Energetická burza“

a

Účastník obchodování

Na straně Účastníka obchodování tuto smlouvu uzavírá

Počet odběratelů:

 jeden odběratel1  více sdružených odběratelů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy s tím, že jeden ze 
sdružených odběratelů uvedený níže přímo nebo nepřímo zastupuje ostatní sdružené 
odběratele (hlavní odběratel)2

Právní forma odběratele(ů):

 obec nebo kraj (event. 
jimi zřízené subjekty)

 ČR prostřednictvím org. složky 
státu (event. jimi zřízené subjekty)

 obchodní společnost  jiná právnická osoba

Údaje o odběrateli / hlavním odběrateli:

Obchodní firma/Název obce/Název org. složky státu/Název jiného subjektu:
Město Žďár nad Sázavou
Se sídlem:
Žižkova 227/1 Žďár nad Sázavou 591 01
Korespondenční adresa3:
Žižkova 227/1 Žďár nad Sázavou 591 01
E-mail pro elektronické zasílání faktur: -
Zastoupená:
starosta

IČO: 00295841

Zápis ve veřejném rejstříku:      

odběratel(é) dále pro účely této smlouvy jen: „Účastník obchodování“

DIČ: CZ00295841

 (Energetická burza a Účastník obchodování dále společně jen „Smluvní strany“)

B. Smluvní ujednání

B.1 Pojmy. Nevyplývá-li z kontextu jinak, mají dále uvedená slova a výrazy v této smlouvě následující význam:
(a) Trh: trh pro konečné zákazníky organizovaný Energetickou burzou podle zák. č. 229/1992 Sb., o komoditních
burzách;
(b) Komodity: komodity, které je Účastník obchodování oprávněn nakupovat na Trhu podle bodu D. této Smlouvy;
(c) Burzovní předpisy: burzovní pravidla a burzovní řády vydaná Energetickou burzou vztahující se k obchodování
na Trhu.

B.2  Základní  ustanovení.  Za  podmínek  mezi  Smluvními  stranami  dohodnutých  poskytuje  Energetická  burza
Účastníkovi  obchodování  oprávnění (i)  nakupovat  Komodity  na  Trhu  (ii)  využívat  ostatních  souvisejících  služeb
definovaných  v Burzovních  Předpisech.  Účastník  obchodování  se  zavazuje  za  podmínek  mezi  Smluvními  stranami
dohodnutých,  zejména  za  podmínek  uvedených  v Burzovních  Předpisech,  platit  Energetické  burze  za  poskytnutí
oprávnění  k nákupu  Komodit  na  Trhu  a  za  související  služby  odměnu  v podobě  burzovních  poplatků.  Účastník
obchodování se zavazuje, že Komodity bude na Trhu nakupovat výlučně pro účely vlastní spotřeby anebo, pokud tomu
tak není,  že disponuje platným oprávněním, umožňujícím mu nákup Komodit  na Trhu za účelem jejich následného
prodeje.

B.3  Práva  a  povinnosti.  Práva  a  povinnosti Smluvních  stran  jsou  stanoveny  v Burzovních  předpisech.  Burzovní
předpisy tvoří nedílnou součást ujednání Smluvních stran a jsou pro Smluvní strany závazné. Účastník obchodování

1 Použijte také pro případ centrálního zadavatele podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek
2 Plná moc či jiný dokument prokazující oprávnění k zastupování (př. smlouva o centralizovaném nákupu) musí být doložena 
před podpisem této smlouvy
3 Nevyplní se, je-li shodná se sídlem



prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy s obsahem všech Burzovních Předpisů seznámil a zavazuje se jimi řídit.

B.4  Změny Burzovních předpisů. Energetická  burza je  oprávněna Burzovní  předpisy  jednostranně měnit,  a  to  v
návaznosti na změny právních předpisů, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb nebo s ohledem na obchodní
cíle  Energetické  burzy.  Energetická  burza  poskytne  Účastníkovi  obchodování  informace o změně a  datu účinnosti
změny, a to nejméně 15 dní před navrhovaným datem účinnosti změny. Učiní tak formou písemného oznámení nebo
uveřejněním  na  webových  stránkách  Energetické  burzy.  Účastník  obchodování  má  právo  navrhovanou  změnu
odmítnout. Odmítnutí musí být učiněno písemně a musí zároveň obsahovat výpověď této smlouvy. Výpovědní doba
v takovém případě činí 1 měsíc a počíná běžet od doručení oznámení o výpovědi Energetické burze.

C. Prohlášení

C.1 Prohlášení. 

Účastník obchodování prohlašuje podpisem této Smlouvy, že:

 informace, které uvedl na tomto vyplněném a podepsaném návrhu Smlouvy jsou úplné a pravdivé;

 není v likvidaci a během posledních 5 let ve vztahu k jeho majetku (i) nebyl  prohlášen konkurz nebo povoleno
vyrovnání nebo zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, ani (ii) nebylo soudem rozhodnuto
o jeho úpadku a jeho řešení konkursem nebo oddlužením, nebo o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek
jeho majetku anebo o zrušení konkursu, protože jeho majetek je zcela nepostačující;

 splňuje všechny podmínky a předpoklady pro uzavírání burzovních obchodů na Trhu.

Účastník  obchodování  se  dále  zavazuje  neprodleně  informovat  Energetickou  burzu,  jestliže  se  jakékoli  uvedené
prohlášení  stane  nepravdivým.  V souvislosti  s auditem nebo  řízením vedeným u  příslušného  správního  orgánu  se
rovněž  zavazuje  Energetické  burze  na  její  žádost  poskytnout  veškerou  rozumně  požadovanou  součinnost  a
dokumentaci.

D. Vstupenka na burzovní shromáždění

D.1  Vstupenka.  Tato  smlouva  slouží  zároveň  jako  vstupenka  na  burzovní  shromáždění  a  opravňuje  Účastníka
obchodování k nakupování komodit na Trhu.

E. Sdružení Odběratelé

E.1 Oprávnění  Sdružených Odběratelů.  Uzavírá-li  tuto smlouvu více odběratelů  (dále též „Sdružení  Odběratelé“),
stává se každý z těchto Sdružených Odběratelů účastníkem obchodování s oprávněním k nakupování Komodity na Trhu
za podmínek stanovených touto Smlouvou a Burzovními předpisy.  Tato smlouva slouží  zároveň jako  vstupenka na
burzovní shromáždění pro každého ze Sdružených Odběratelů. 

E.2 Organizační složky státu. Je-li Odběratelem Česká republika jednající prostřednictvím organizační složky státu a v
seznamu Sdružených Odběratelů v příloze uvede Odběratel jednu nebo více dalších organizačních složek státu, pak se
ustanovení Burzovních předpisů týkající se Sdružených Odběratelů použijí na tyto organizační složky pouze přiměřeně
v závislosti na charakteru centralizovaného zadávání prováděného Odběratelem. 

E.3 Zastoupení (Sdruženého) Odběratele. Uzavírá-li (Sdružený) Odběratel tuto smlouvu prostřednictvím zástupce, je
povinen nejpozději při uzavření této smlouvy doložit Burze oprávnění zástupce k takovému zastupování (př. plná moc
nebo smlouva, z níž bude plynout oprávnění provádět centralizované zadávání).

F. Kontaktní údaje Účastníka obchodování

F.1  Zasílání  korespondence. Veškerá  korespondence  určená  Odběrateli  bude  zasílána  Energetickou  burzou  na
korespondenční adresu. 

F.2 E-mail pro elektronické zasílání faktur. E-mail pro elektronické zasílání faktur pro poplatky hrazené Energetické
burze je uveden v záhlaví této smlouvy a/nebo v příloze č.1 této smlouvy.

F.3 Změny kontaktních údajů. Účastník obchodování je oprávněn jednostranně kontaktní údaje změnit, a to písemným
oznámením předaným druhé smluvní  straně  osobně,  poštou  nebo faxem.  Oznámení  musí  být  podepsáno osobou
oprávněnou za smluvní stranu v těchto věcech jednat.

G. Ostatní ujednání

G.1 Rozhodné právo. Tato Smlouva se uzavírá v souladu s ustanovením § 1746 odst.  2 občanského zákoníku č.
89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato Smlouva se řídí právem České republiky.

G.2 Účinnost smlouvy. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti 

datem jejího uzavření (datum podpisu poslední 
Strany)

dnem:      

Je-li však zákonem vyžadováno uveřejnění této smlouvy v registru smluv, nenabude tato smlouva účinnosti dříve než
dnem takového uveřejnění.

G.3 Výpověď smlouvy. Tato smlouva může být  vypovězena kteroukoliv  ze Smluvních stran s  měsíční  výpovědní

2



lhůtou,  jejíž běh počíná prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci,  v němž byla písemná výpověď
doručena druhé smluvní straně. 

G.4 Zpracování  osobních údajů.  Účastník  obchodování bere  na vědomí  a  souhlasí  s  tím,  že  Energetická  burza
v souvislosti s poskytováním služeb Účastníku obchodování bude zpracovávat osobní údaje osob, které za Účastníka
obchodování ve vztahu k Energetické burze jednají, a to za podmínek uvedených v Burzovních předpisech. Specifikace
typu zpracovávaných osobních údajů, povahy, účelu a doby zpracování jsou uvedeny rovněž v Burzovních předpisech.

G.5 Nahrazení  předchozích ujednání.  Touto Smlouvou se nahrazují  veškeré předchozí  smlouvy a ujednání  mezi
smluvními stranami, jejichž předmětem je oprávnění Účastníka obchodování obchodovat s Komoditami na Trhu. 

G.6 Schvalující doložka. Tato smlouva byla schválena usnesením       č.       ze dne      4

G.7 Doložka o zveřejnění. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy za účelem plnění
zákonných povinností, které vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu k informacím. Uveřejnění této smlouvy
v registru smluv, je-li zákonem vyžadováno, zajistí Účastník obchodování. Tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství.

G.8 Počet stejnopisů.  Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po
jednom vyhotovení.

V Žďáře nad Sázavou, dne      

Za Účastníka obchodování:

_____________________________________

Jméno:-

Funkce: starosta

_____________________________________

Jméno:-

Funkce:      

V Praze, dne      

Za POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.:

____________________________________________

Jméno: David Kučera

Funkce: generální sekretář a prokurista

4 Vyplní se, jde-li o kraj nebo obec, kde se vyžaduje předchozí rozhodnutí orgánu obce/kraje.
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Smlouva o centralizovaném zadávání rámcová – veřejní zadavatelé 

Strana 1 (celkem 7) 

SMLOUVA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 
 

 

Smluvní strany: 

 

Město Žďár nad Sázavou 

Sídlo: Žižkova 227/1 Žďár nad Sázavou, 591 01 

IČ: 00295841; DIČ: CZ00295841 

Zastoupeno: starostou  

(dále „Centrální zadavatel“) 

na straně jedné 

 

a 

Obec Krásněves 

Sídlo: Krásněves 52, Krásněves 594 44 

IČ: 00545210; DIČ: CZ00545210 

Zastoupena:, starostou  

 (dále „Pověřující zadavatel č. 1“) 

 

a 

Obec Pokojov 

Sídlo: Pokojov 9, Pokojov, 592 14  

IČ: 00599697; DIČ: CZ00599697 

Zastoupena:, starostou  

 (dále „Pověřující zadavatel č. 2“) 

 

a 

Active – středisko volného času, příspěvková organizace 

se sídlem: Dolní 3 Žďár nad Sázavou, 591 01 

IČ: 72052414 

zastoupeno:, ředitelem 

(dále „Pověřující zadavatel č. 3“) 

 

a 

SPORTIS, příspěvková organizace 

se sídlem: Horní 1679/22 Žďár nad Sázavou, 59101  

IČ: 65759800 

zastoupena:, ředitelem 

(dále „Pověřující zadavatel č. 4“) 

 

a 

Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou   

se sídlem Havlíčkovo náměstí 5, Žďár nad Sázavou, 591 01   

IČ: 00093050 

zastoupena:, ředitelem 

(dále „Pověřující zadavatel č. 5“) 

 

a 

Kultura Žďár, příspěvková organizace  

se sídlem Dolní 183/30, Žďár nad Sázavou, 591 01 

IČ: 72053682 

zastoupena:, ředitelkou 

(dále „Pověřující zadavatel č. 6“) 
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a 

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace   

se sídlem Okružní 729/73, Žďár nad Sázavou, 591 01 

IČ: 71001565 

zastoupena:, ředitelkou 

(dále „Pověřující zadavatel č. 7“) 

 

a 

Poliklinika Žďár nad Sázavou   

se sídlem Studentská 4, Žďár nad Sázavou, 591 01 

IČ: 48899119 

zastoupena:, ředitelkou 

(dále „Pověřující zadavatel č. 8“) 

 

a 

Sociální služby města Žďáru nad Sázavou    

se sídlem Okružní 67, Žďár nad Sázavou, 591 01 

IČ: 43379168 

zastoupeny:, ředitelem 

(dále „Pověřující zadavatel č. 9“) 

 

a 

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2     

se sídlem Komenského 2, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 

IČ: 48897426 

zastoupena:, ředitelem 

(dále „Pověřující zadavatel č. 10“) 

 

a 

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6      

se sídlem Komenského 6, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 

IČ: 8895229 

zastoupena:, ředitelem 

(dále „Pověřující zadavatel č. 11“) 

 

a 

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4       

se sídlem Švermova 4, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 

IČ: 43380123 

zastoupena:, ředitelem 

(dále „Pověřující zadavatel č. 12“) 

 

a 

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace   

se sídlem Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou 6, 591 01 

IČ: 71196234 

zastoupena:, ředitelem 

(dále „Pověřující zadavatel č. 13“) 

 

a 

Základní umělecká škola Františka Drdly,   

se sídlem Doležalovo náměstí 4, Žďár nad Sázavou, 591 01 

IČ: 72052422 

zastoupena:, ředitelkou 

(dále „Pověřující zadavatel č. 14“) 
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dále společně také „Pověřující zadavatelé“ na straně druhé 

 

 

S OHLEDEM NA TO, ŽE:  

(A) Smluvní strany mají zájem dosáhnout úspor při nákupu elektřiny/plynu v důsledku většího 

množství poptávané komodity (dosažení efektu množstevních slev) a zároveň;  

(B) Pověřující zadavatelé mají zájem využít odborných služeb Centrálního zadavatele, který na jejich 

účet centrálně zadá veřejnou zakázku či veřejné zakázky na nákup elektřiny/plynu, a dosáhnout tak 

úspory související s pořízením dodávek elektřiny/plynu;  

 

uzavírají spolu Centrální zadavatel a Pověřující zadavatelé dle ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tuto smlouvu o centralizovaném zadávání 

veřejných zakázek:  

 

 

I.  

Definice pojmů 

 

Smluvní strany se dohodly, že níže uvedené výrazy použité v této smlouvě mají následující význam:  

1. „Elektřinou“ se pro účely této smlouvy rozumí elektrická energie s dodávkou do odběrného místa 

konečného zákazníka na území ČR, 

2. „Plynem“ se pro účely této smlouvy rozumí zemní plyn v plynném stavu (kód nomenklatury 27 

11 21) s dodávkou do odběrného místa konečného zákazníka na území ČR, 

3. „Veřejnými zakázkami“ se pro účely této smlouvy rozumí: 

a. Jedna nebo více veřejných zakázek na sdružené služby dodávek Elektřiny pro Centrálního 

zadavatele a pro všechny Pověřující zadavatele poskytované v průběhu Období 

centralizovaných dodávek a 

b. Jedna nebo více veřejných zakázek na sdružené služby dodávek Plynu pro Centrálního 

zadavatele a pro všechny Pověřující zadavatele poskytované v průběhu Období 

centralizovaných dodávek. 

4. „Obdobím centralizovaných dodávek“ se rozumí doba určitá od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2022. 

5. „Energetickou burzou“ se pro účely této smlouvy rozumí komoditní burza ve smyslu zákona 

č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, mající sídlo v ČR, na které se obchoduje 

s Elektřinou/Plynem;  

6. „Zákonem“ se pro účely této Smlouvy rozumí zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění; 

 

II.  

Předmět smlouvy 

 

1. Centrální zadavatel a Pověřující zadavatelé se touto smlouvou sdružují za účelem společného 

postupu při zadávání a realizaci Veřejných zakázek. Smluvní strany se dohodly, že Centrální 

zadavatel provede zadávací řízení a zadá každou z Veřejných zakázek vždy na účet svůj a na účet 

Pověřujících zadavatelů ve smyslu § 9 odst. 1 písm. b) Zákona a za podmínek dále stanovených v 

této Smlouvě.  

2. Vzhledem k tomu, že se jedná o dodávky kupované na komoditních burzách podle ustanovení § 64 

písm. c) Zákona, budou Veřejné zakázky zadávány ve formě jednacího řízení bez uveřejnění.  
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3. Centrální zadavatel v rámci každé Veřejné zakázky podá na trhu organizovaném Energetickou 

burzou poptávku na nákup Elektřiny/Plynu svým jménem a jménem Pověřujících zadavatelů. 

Pověřující zadavatelé berou na vědomí, že na základě této Centrálním zadavatelem zadané 

poptávky zakládá uzavřený burzovní obchod na Energetické burze smluvní vztah mezi příslušným 

Pověřujícím zadavatelem a příslušným dodavatelem. Vyžadují-li to právní předpisy nebo pravidla 

Energetické burzy, uzavře Centrální zadavatel s Energetickou burzou nebo dohodcem působícím 

na Energetické burze jménem Pověřujících zadavatelů smlouvu zřizující přístup Pověřujících 

zadavatelů na trh Energetické burzy a/nebo smlouvu o zprostředkování obchodu na Energetické 

burze. Současně Centrální zadavatel je oprávněn jménem Pověřujících zadavatelů uzavřít veškeré 

další smlouvy o poskytování služeb v souvislosti s nákupem na Energetické burze. 

4. Je-li Období centralizovaných dodávek dobou neurčitou nebo je-li delší než jeden rok, určí 

Centrální zadavatel po konzultaci s Pověřujícími zadavateli, zda dodávky budou v průběhu 

Období centralizovaných dodávek zajištěny jednou nebo více Veřejnými zakázkami a na jaká 

dodávková období budou v Období centralizovaných dodávek dodávky rozloženy. 

 

 

III.  

Práva a povinnosti účastníků smlouvy 

 

1.  Centrální zadavatel je povinen vykonávat činnosti dle této smlouvy v souladu s příslušnými 

právními předpisy a pravidly Energetické burzy. 

2.  Pověřující zadavatelé se zavazují informovat Centrálního zadavatele o všech podstatných 

skutečnostech, které mají vliv na plnění předmětu této smlouvy. 

3.  Centrální zadavatel má právo po Pověřujících zadavatelích požadovat jakékoliv písemné 

informace související s:  

a. definováním předmětu, času a místa plnění Veřejných zakázek z hlediska druhu a 

finančního limitu,  

b. stanovením výše předpokládané hodnoty Veřejných zakázek a podmínek pro 

rozdělení předmětu Veřejných zakázek na části,  

c. další činností Pověřujících zadavatelů ve vztahu k poptávanému předmětu plnění 

Veřejných zakázek. 

4.  Centrální zadavatel je povinen provádět zařizování záležitostí Pověřujících zadavatelů dle této 

smlouvy s odbornou péčí a chránit jemu známé zájmy Pověřujících zadavatelů související se 

zařizováním jejich záležitostí. 

5.  Centrální zadavatel je dále povinen:  

a. zahájit a vést vlastní průběh zadávacích řízení podle Zákona a  

b. kdykoliv na požádání předložit Pověřujícímu zadavateli příslušnou dokumentaci 

vážící se k Veřejným zakázkám. 

6.  Pověřující zadavatelé zmocňují Centrálního zadavatele, aby si jejich jménem, vyžaduje-li tak 

zákon nebo pravidla Energetické burzy, po uzavření burzovního obchodu písemně s příslušným 

vítězným dodavatelem stvrdil podmínky uzavřeného burzovního obchodu. 

7.  Pověřující zadavatelé zmocňují Centrálního zadavatele ke všem právním jednáním a faktickým 

úkonům týkajících se řízení o opravných prostředcích podle Zákona před Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže, Krajským soudem v Brně nebo Nejvyšším správním soudem ČR a Centrální 

zadavatel uvedené zmocnění přijímá. 

8.  Pověřující zadavatelé jsou povinni zajistit ukončení dodávek Plynu/Elektřiny do odběrných míst 

od předchozího dodavatele (nebyl-li burzovní obchod uzavřen s týmž dodavatelem) nejpozději do 

dne předcházejícího zahájení dodávek na základě smlouvy uzavřené v rámci Veřejných zakázek. 
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IV.  

Úhrada nákladů 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že Centrální zadavatel zadává Veřejnou zakázku na své náklady a 

Pověřující zadavatelé se nepodílejí žádným způsobem na nákladech Centrálního zadavatele. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Centrální zadavatel je povinen uhradit veškeré sankce uložené 

příslušnými orgány veřejné správy podle Zákona a Pověřující zadavatelé se nepodílejí jakýmkoliv 

způsobem na úhradě těchto sankcí. 

 

V.  

Způsob komunikace 

  

1. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence mezi nimi vztahující se k Veřejným 

zakázkám musí být učiněna v písemné formě, přičemž písemná forma je zachována i v případě 

faxové nebo e-mailové zprávy učiněné jak se zaručeným elektronickým podpisem tak i bez něj.  

2. Kontaktní osoba pro Veřejné zakázky:  

a. Centrální zadavatel: -@zdarns.cz 

b. Pověřující zadavatel č. 1: -@krasneves.eu 

c. Pověřující zadavatel č. 2: -@seznam.cz 

d. Pověřující zadavatel č. 3: -@activezdar.cz 

e. Pověřující zadavatel č. 4: -@sportispo.cz 

f. Pověřující zadavatel č. 5: -@knihzdar.cz 

g. Pověřující zadavatel č. 6: -@dkzdar.cz 

h. Pověřující zadavatel č. 7: -@mszdar.cz 

i. Pověřující zadavatel č. 8: -@poliklinikazr.cz 

j. Pověřující zadavatel č. 9: -@socsluzbyzdar.cz 

k. Pověřující zadavatel č. 10: -@2zszdar.cz 

l. Pověřující zadavatel č. 11: -@3zszdar.cz 

m. Pověřující zadavatel č. 12: -@4zszdar.cz 

n. Pověřující zadavatel č. 13: -@1zdar.cz 

o. Pověřující zadavatel č. 14: -  

VI.  

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. 

Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí občanským 

zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními přepisy. 

2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu do uplynutí Období centralizovaných dodávek. Je-li Obdobím 

centralizovaných dodávek doba neurčitá, je každý z Pověřujících zadavatelů oprávněn tuto 

smlouvu vypovědět ke konci kalendářního roku výpovědí podanou alespoň 6 měsíců předem. 

Výpověď určitého Pověřujícího zadavatele nemá vliv na trvání této smlouvy mezi Centrálním 

zadavatelem a ostatními Pověřujícími zadavateli. Výpověď se nedotýká Veřejných zakázek 

zadaných do doby podání výpovědi. 
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3. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 

ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ustanovení § 576 občanského zákoníku. 

4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně. 

5. Tato smlouva je vypracována v 16 vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé Smluvní straně. 

6. Opatřením této listiny doložkou dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, potvrzují Pověřující zadavatelé i Centrální zadavatel, že byly splněny 

podmínky pro právní jednání obsažená v této smlouvě ve formě předchozího zveřejnění, schválení 

nebo souhlasu.  

7. Smlouva může být změněna či doplněna pouze písemným dodatkem podepsaným všemi 

účastníky. 

 

 

Za Centrálního zadavatele: 

 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne …………. 

 

 

……………………………………….. 

- 

starosta 

 

 

Za Pověřujícího zadavatele č. 1 

 

V Krásněvsi, dne …………. 

 

 

……………………………………….. 

- 

starosta 

 

Za Pověřujícího zadavatele č. 2 

 

V Pokojově, dne …………. 

 

 

……………………………………….. 

- 

starosta 

 

Za Pověřujícího zadavatele č. 3 

 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne …………. 

 

 

……………………………………….. 

- 

ředitel 

 

Za Pověřujícího zadavatele č. 4 

 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne …………. 

 

 

 

……………………………………….. 

- 

ředitel 

 

 

Za Pověřujícího zadavatele č. 5 

 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne …………. 

 

 

 

……………………………………….. 

- 

ředitel 
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Za Pověřujícího zadavatele č. 6 

 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne …………. 

 

 

……………………………………….. 

- 

ředitelka 

 

 

Za Pověřujícího zadavatele č. 7 

 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne …………. 

 

 

 

……………………………………….. 

- 

ředitelka 

 

 

Za Pověřujícího zadavatele č. 8 

 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne …………. 

 

 

 

……………………………………….. 

- 

ředitelka 

 

 

Za Pověřujícího zadavatele č. 9 

 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne …………. 

 

 

 

……………………………………….. 

- 

ředitel 

 

 

Za Pověřujícího zadavatele č. 10 

 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne …………. 

 

 

……………………………………….. 

- 

ředitel 

 

 

Za Pověřujícího zadavatele č. 11 

 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne …………. 

 

 

……………………………………….. 

- 

Ředitel 

 

 

Za Pověřujícího zadavatele č. 12 

 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne …………. 

 

 

……………………………………….. 

- 

ředitel 

 

Za Pověřujícího zadavatele č. 13 

 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne …………. 

 

 

……………………………………….. 

- 

ředitel 
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Za Pověřujícího zadavatele č. 14 

 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne …………. 

 

 

……………………………………….. 

- 

ředitelka 

 

 

 

 

Doložka  

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

 

Město Žďár nad Sázavou ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Žďár nad 

Sázavou na její ___. schůzi konané dne  ___________ (usnesení č. j. ___________) tak, jak to vyžaduje § 

102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je 

splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání. 

 

 

                                                                                

 Ve Žďáře nad Sázavou dne  ………………..  

- 

starosta 

                                                                                       

                                                                                 

Doložka  

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

 

Obec Krásněves ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Obce Krásněves na její 

___. schůzi konané dne  ___________ (usnesení č.j. /___________ /___________ /___________) tak, jak 

to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání. 

 
 

 

V Krásněvsi dne  ……………….. 

- 

   starosta 

 

 

Doložka  

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

 

Obec Pokojov ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Obce Pokojov na její 

___. schůzi konané dne  ___________ (usnesení č.j.___________ /___________ /___________) tak, jak to 

vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání. 

 
 

 

V Pokojově dne  ……………….. 

- 

starosta 
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