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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV
Datum projednání v RM
Datum projednání v ZM
Název materiálu

-15.6.2020

Zpracoval

Bc. Petra Sekerová

Odbor
majetku města

Předkládá
Mgr. Tomáš Eichler
Schválení výsledku výběrového řízení na Zprostředkování obchodu
s elektrickou energií na rok 2021 – 2022 na Českomoravské komoditní
burze Kladno

Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

-Rada města
schvaluje
01.01
rozhodnutí
o
výběru
dodavatele
k realizaci
veřejné
zakázky
Zprostředkování obchodu s elektrickou energií na rok 2021 – 2022 na
Českomoravské komoditní burze Kladno, konkrétně účastníka č. 1 –
PROSPEKSA, a.s., Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5 – Zličín, nabídková
cena 48.000Kč bez DPH,
01.02
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek
takto:
1. PROSPEKSA, a.s., Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5 – Zličín
2. FIN-servis, a.s., Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno,
pověřuje
02.01
Ing. Štěpánku Musilovou, vedoucí Oboru majetku města, k zajištění
uzavření Smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů
s vybraným dodavatelem v předloženém znění; toto pověření zahrnuje též
oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících, vyjma samotné
smlouvy, zejména tedy rozhodnutí o námitkách,
02.02
Ing. Štěpánku Musilovou, vedoucí Odboru majetku města, pro případ, že
by vybraný dodavatel porušil povinnost uzavřít smlouvu, k přijetí
rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele a k zajištění uzavření
smlouvy s účastníkem druhým v konečném pořadí; toto pověření zahrnuje
též oprávnění k podpisu všech souvisejících písemností, vyjma samotné
smlouvy.
--

Důvodová zpráva:
Viz níže
Náklady jsou zahrnuty v rozpočtu: ORJ 39, ODPA 3699, POL 5166
Kontrola materiálu právníkem:
Datum: 12.6.2020

JUDr. Jana Hronešová
Podpis vedoucí odboru Ing. Štěpánka Musilová
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Veřejná zakázka nebyla zveřejněna na profilu zadavatele veřejných zakázek. Byly obeslány tři společnosti
s výzvou k podání cenové nabídky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena 50.000 Kč
bez DPH. Ve stanovené lhůtě byly doručeny dvě nabídky, jedna společnost se rozhodla cenovou nabídku
nepodávat.
Předkládáme k odsouhlasení výsledek výběrového řízení k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.
Seznam hodnocených nabídek:
1. PROSPEKSA, a.s., Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5 – Zličín
2. FIN-servis, a.s., Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno
Přílohy:
Smlouva o zprostředkování burzovních obchodů č. 092/2016/E

nabídková cena 48.000Kč bez DPH
nabídková cena 50.000Kč bez DPH
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PROSPEKSA, a.s.

člen a dohodce Českomoravské komoditní burzy Kladno

Smlouva o zprostředkování burzovních obchodů č. 092/2016/E
(podle § 2445 až 2454 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění)
PROSPEKSA, a.s.
Sídlo: Praha 5, Ringofferova 115/1, PSČ 155 21
IČ:
26421542
DIČ:
CZ26421542
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8518
Zastoupena Ing. Pavlem Priorem, statutárním ředitelem
ID datové schránky: 4jnfuwd
(dále jen Zprostředkovatel, Dohodce)
a
Město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 01Trutnov
IČ:
00278360
DIČ:
CZ00278360
Zapsaná v rejstříku měst a obcí
Zastoupeno Mgr. Ivanem Adamcem, starostou
ID datové schránky: 3acbs2c
(dále jen Zájemce)
uzavírají smlouvu o zprostředkování burzovních obchodů (dále jen Smlouva):
Úvodní ujednání a předmět Smlouvy
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

PROSPEKSA, a.s. je dohodcem Českomoravské komoditní burzy Kladno (dále ČMKBK) a má právo zprostředkovávat burzovní obchody s komoditami označenými ve Statutu ČMKBK v čl. 2, odst. 1, písmenem l) (dále Elektřina).
Obchodování Elektřiny na ČMKBK a uzavírání burzovních obchodů s Elektřinou se pro účely této Smlouvy označuje
jako Burzovní obchody.
Zájemce je centrálním zadavatelem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a je na základě smlouvy
pověřen dalšími subjekty k centralizovanému zadávání veřejných zakázek na komoditních burzách ve smyslu výše
uvedeného zákona.
Zájemce je ke dni podpisu Smlouvy osobou oprávněnou k Burzovním obchodům dle zákona č. 229/1992 Sb., o
komoditních burzách, může se stát jednou ze smluvních stran Burzovního obchodu s Elektřinou uzavřeného na
ČMKBK a má zájem užívat společnost PROSPEKSA, a.s. jako dohodce ČMKBK za účelem uzavírání Burzovních
obchodů.
Dohodce se na základě Smlouvy zavazuje zastupovat Zájemce při zařazení do evidence oprávněných subjektů
obchodování (dále Evidence účastníků), při provádění změn v Evidenci účastníků, které souvisejí s údaji o Zájemci, vykonávat pro Zájemce činnosti, které povedou k uzavírání Burzovních obchodů, zastupovat Zájemce na burzovních shromážděních a sdělovat mu informace o výsledcích Burzovních obchodů.
Činnosti Dohodce budou vykonávány v souladu se zákonem č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, Statutem a
Burzovními pravidly ČMKBK a Pravidly obchodování elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny (dále
Burzovní pravidla), touto Smlouvou, Obchodními podmínkami PROSPEKSA, a.s. pro obchodování Elektřiny na
ČMKBK (dále Obchodní podmínky) a příkazy k uzavření Burzovních obchodů udělovanými Zájemcem. Zájemce
podpisem Smlouvy potvrzuje, že se při obchodování na ČMKBK plně podřizuje Burzovním pravidlům.
Dohodce zpracuje rozbor aktuálního stavu odběru elektřiny v odběrných místech určených Zájemcem pro nákup
elektřiny na 2 roky ( 2021-2022).
Dohodce se dále zavazuje vykonávat po uzavření Burzovního obchodu dohled nad procesem vypovídání stávajících smluv týkajících se odběrných míst, pro která byla Elektřina na ČMKBK nakoupena. Vlastní výpověď může být
podána v případě časové tísně, v důsledku Všeobecných obchodních podmínek dodavatele, i před uzavřením burzovního obchodu.
Dohodce je oprávněn odmítnout zastupovat Zájemce dle předmětu Smlouvy, má-li dle § 30 zák. č. 229/1992 Sb.,
důvodné podezření, že Zájemce nepostupuje v souladu s právními nebo burzovními předpisy nebo je platebně neschopný.
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Obchodní podmínky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Činnosti související s plněním předmětu Smlouvy budou realizovány dle Obchodních podmínek v platném znění
(příloha č. 2 Smlouvy).
Zájemce předá při podpisu Smlouvy Dohodci Plnou moc k zastupování při uzavírání Burzovních obchodů (příloha č.
1 Smlouvy).
Zájemce podpisem Smlouvy potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil a v plném rozsahu je akceptuje.
Dohodce má právo provést změnu Obchodních podmínek, zvláště v souvislosti se změnou pravidel a dokumentů,
podle kterých probíhá obchodování s Elektřinou na ČMKBK.
Při změně Obchodních podmínek zašle Dohodce Zájemci k odsouhlasení nové Obchodní podmínky s uvedením
termínu účinnosti.
Zájemce má právo ve lhůtě 30-ti kalendářních dnů od doručení nové Obchodní podmínky akceptovat, nebo je odmítnout. Pokud se k nim Zájemce nevyjádří ve stanovené lhůtě, bude to považováno za akt odmítnutí.
V případě odmítnutí nových Obchodních podmínek Zájemcem, resp. nevyjádření se Zájemce k novým Obchodním
podmínkám, přestane Dohodce konat dle předmětu Smlouvy dnem ukončení platnosti původních Obchodních podmínek.

Povinnosti účastníků
1.

2.

3.

4.
5.

Dohodce je povinen postupovat při plnění předmětu Smlouvy s náležitou péčí, aby nebylo poškozeno dobré jméno
Zájemce, řídit se při plnění předmětu Smlouvy platnou legislativou, Burzovními pravidly, Obchodními podmínkami a
příkazy Zájemce k obchodování na ČMKBK, oznamovat Zájemci změny Burzovních pravidel a Obchodních podmínek a sdělit mu všechny známé skutečnosti, které souvisejí s plněním předmětu Smlouvy.
Zájemce je povinen řídit se při plnění předmětu Smlouvy Burzovními pravidly a platnými Obchodními podmínkami,
sdělovat Dohodci bez zbytečného odkladu okolnosti důležité pro jeho činnost, stanoveným způsobem a ve stanovených termínech předávat Dohodci dokumenty a informace potřebné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména plnou
moc a příkazy k obchodování na ČMKBK, po uzavření Burzovního obchodu splnit sjednané podmínky uzavřeného
Burzovního obchodu, uhradit ČMKBK v souladu s platným Poplatkovým řádem ČMKBK příslušné burzovní poplatky
a uhradit Dohodci v příslušném termínu příslušnou smluvní odměnu.
Dohodce zplnomocní svého makléře pro obchodování Elektřiny (dále Makléř), jehož prostřednictvím bude zastupovat Zájemce při uzavírání Burzovních obchodů a při činnostech, které souvisejí s plněním předmětu Smlouvy. Dohodce je oprávněn jednostranně nahradit Makléře, případně doplnit dalšího Makléře, jehož prostřednictvím bude zastupovat Zájemce při uzavírání Burzovních obchodů a při činnostech, které souvisejí s plněním předmětu Smlouvy.
Smluvní strany neposkytnou obsah Smlouvy a informace, které s ní souvisejí, třetí osobě bez písemného souhlasu
druhé smluvní strany, pokud taková povinnost nevyplývá přímo ze zákona nebo prováděcího předpisu.
Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat výhradně písemnou formou, přičemž zprávy budou přepravovány poštou, kurýrem, osobně, faxem nebo elektronicky. Veškeré písemnosti se považují za doručené:
a) v případě poštovního, kurýrního či osobního doručení okamžikem jejich převzetí příjemcem,
b) v případě faxového a elektronického doručení okamžikem, kdy odesílatel obdrží potvrzení o doručení.

Rozborová činnost
1.
2.

Dohodce poskytne Zájemci odborné poradenství a součinnost při uzavírání smlouvy o centrálním zadávání ve smyslu § 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Dohodce zpracuje v termínu do 3 týdnů od podpisu smlouvy a předání podkladů dle bodu 4. a) níže aktualizaci stavu
odběru elektřiny v odběrných místech určených Zájemcem (dále jen Odběrná místa). Rozbor ve věcném rozsahu
odběrných míst bude obsahovat:
a) Přehled Odběrných míst,
b) Rozdělení Odběrných míst podle napěťové hladiny,
c) Hodnoty ročních odběrů,
d) Časové a technické parametry,
Rozbor bude proveden v tabulce .xls a budou přílohou aukce.

3.
4.

Dohodce na základě výsledků rozboru aktuálního stavu poskytne Zájemci poradenství a součinnost při nastavení
optimálních parametrů poptávkové aukce na ČMKBK.
Zájemce se zavazuje:
a) Předat Dohodci faktury a příslušné smlouvy v prostých kopiích k aktuálním odběrům elektřiny za roční odběr
(posledních 12 měsíců) v Odběrných místech,

5.

b)

Poskytnout Dohodci všechny související informace a údaje, které si vyžádá,

c)

Poskytnout Dohodci odpovídající součinnost.

Pokud Zájemce vypoví Smlouvu v souladu s čl. VII. před ukončením rozboru, ukončí Dohodce svou činnost ke dni,
kdy mu byla doručena písemná výpověď Zájemce. Dohodce v takovém případě do 7 kalendářních dnů od ukončení
činnosti zpracuje a předá Zájemci písemnou zprávu o provedených činnostech. Zájemce je v takovém případě povinen uhradit Dohodci v plné výši Smluvní odměnu, sjednanou v čl. V. Smlouvy.
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Cena plnění
1.
2.
3.
4.
5.

Dohodce obdrží od Zájemce za plnění činností podle Smlouvy odměnu zahrnující veškeré náklady Dohodce, které
jsou spojeny s plněním předmětu Smlouvy. K výši Smluvní odměny bude připočtena příslušná daň z přidané hodnoty.
Smluvní odměna za zastupování zájemce při obchodování na burze 48 000,-KČ (slovy: čtyřicetosmtisíc korun českých). Nárok na uvedenou Smluvní odměnu vzniká předáním Závěrkových listů burzovního obchodu zájemci.
Za den zdanitelného plnění se považuje poslední den kalendářního měsíce.
Smluvní odměna je splatná na základě daňového dokladu – faktury, kterou vystaví Dohodce podle zákona o dani
z přidané hodnoty. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů od data vystavení.
V případě prodlení s úhradou Smluvní odměny je Dohodce oprávněn účtovat Zájemci ve smyslu ustanovení § 2048
a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za
každý den prodlení.

Odpovědné osoby
1.

K předávání informací a dokumentů a k podpisu dodatků a příloh Smlouvy (za strany Dohodce také k provedení
náhrady nebo zmocnění Makléře) jsou pověřeny tyto oprávněné osoby:
Za stranu Dohodce:
Mgr. Petr Rudolf , statutární ředitel, mobil723 468 332,
e-mail: rudolf 64prospeksa.cz
Za stranu Zájemce:
doplnit…………………………………

2.

K předávání a přebírání informací a dokumentů při uzavírání Burzovních obchodů, příkazů k obchodování na
ČMKBK a výsledků obchodování jsou pověřeny tyto oprávněné osoby:
Za stranu Dohodce:
Ing. Miloslav Ryšavý, makléř, tel. 224 910 409 559, fax 224 910 383, mobil 721 834 818,
e-mail: rysavy@prospeksa.cz

Za stranu Zájemce:
Sekerová Petra, energetik města, tel: 499 803 158, mail: sekerova@trutnov.cz
Doba trvání Smlouvy
1. Smlouva se sjednává na dobu určitou do 31.12.2022.
2. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran.
3. Smlouva může být vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta je 2 kalendářní
měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byla doručena písemná výpověď
protistraně.
4. Po dobu běhu výpovědní lhůty není Dohodce oprávněn zprostředkovávat Burzovní obchody dle předmětu Smlouvy, s
výjimkou těch, které budou uzavřeny v den, kdy mu byla doručena písemná výpověď.
5. Při změně Obchodních podmínek pozbývá Smlouva platnosti dnem ukončení platnosti původních Obchodních podmínek, pokud Zájemce ve stanovené lhůtě neakceptoval nové Obchodní podmínky, nebo se nevyjádřil k návrhu nových Obchodních podmínek.

Zvláštní a závěrečná ujednání
1.
2.

Smluvní strany si sjednaly možnost uzavřít mezi sebou dohodu, která bude upravovat individuální postupy a činnosti
při plnění předmětu Smlouvy odlišné od Obchodních podmínek. Tato dohoda musí být uzavřena písemně ve formě
číslovaných dodatků ke Smlouvě.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. Vztahy neupravené Smlouvou, se řídí
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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3.
4.
5.
6.

Smluvní strany se dohodly, že spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s Burzovními obchody, které byly
uzavřeny na základě Smlouvy, bude projednávat a rozhodovat Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze
Kladno.
Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý z nich má hodnotu originálu.
Smluvní strany obdrží po jednom výtisku.
Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky.

V Praze dne …………………

________________
Dohodce

Příloha: Příloha 1 – Plná moc
Příloha 2 - Obchodní podmínky

V Trutnově dne ..................

_______________
Zájemce

