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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

-29.6.2020

Zpracoval
Odbor
majetku města

Bc. Petra Sekerová
Monika Vídeňská

Předkládá
Mgr. Tomáš Eichler
Jednací řízení bez uveřejnění „Nákup elektrické energie na rok 2021 – 2022
na Českomoravské komoditní burze Kladno“
Systémové číslo VZ: P20V00000061

Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

-Rada města
schvaluje
01.01
zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s
názvem „Nákup elektrické energie na rok 2021 – 2022 na Českomoravské
komoditní burze Kladno“ zadávanou formou jednacího řízení bez
uveřejnění,
01.02
uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky
s organizacemi a obcemi uvedenými v přiloženém seznamu,
01.03
Příkazy k obchodování elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky
elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí a v napěťové hladině
nízkého napětí uzavřené s dohodcem PROSPEKSA, a.s. v předloženém
znění,
01.04
možnost úpravy limitní ceny dle měnící se cenové situace v cenovém
rozpětí 1.100 Kč – 1.500 Kč v případě, že nedojde k uzavření obchodu na
Českomoravské komoditní burze Kladno z důvodu absence jakékoli
nabídky za limitní cenu jakýmkoli dodavatelem elektřiny,
ukládá
02.01
místostarostovi Mgr. Tomáši Eichlerovi podepsat Příkazy k obchodování
elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině
vysokého napětí a v napěťové hladině nízkého napětí uzavřené s
dohodcem PROSPEKSA, a.s. ve schváleném znění
pověřuje
03.01
místostarostu Mgr. Tomáše Eichlera k podepisování dalších Příkazů k
obchodování elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny
uzavřených s dohodcem PROSPEKSA, a.s. ve znění schváleném
v usnesení 01.03 s úpravou limitní ceny v cenovém rozmezí 1.100 Kč –
1.500 Kč.
--

Důvodová zpráva:
Viz níže

Kontrola materiálu právníkem:
Datum: 25.6.2020

JUDr. Jana Hronešová
Podpis vedoucí odboru Ing. Štěpánka Musilová
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Předmětem zakázky je centrální nákup elektrické energie na období let 2021 a 2022 pro město Trutnov,
jako centrálního zadavatele, organizace městem zřízené a založené, dále pro města Pec pod Sněžkou,
Žacléř, městys Mladé Buky a obce Horní Maršov a Malá Úpa.
Centrální zadavatel město Trutnov má v úmyslu nakoupit dodávky elektřiny na Českomoravské
komoditní burze Kladno v souladu s § 64, písm. c) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“), prostřednictvím burzovního dohodce.
Město Trutnov proto hodlá uzavřít smlouvu o centralizovaném zadávání s těmito organizacemi:
Domov pro seniory Trutnov,
Galerie města Trutnova,
Lesy a parky Trutnov s.r.o.,
Mateřská škola, Trutnov,
MEBYS Trutnov s.r.o.,
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově,
Městské jesle Trutnov,
Most k životu Trutnov,
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově,
Pečovatelská služba Trutnov,
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas,
Stacionář mezi mosty Trutnov,
Středisko volného času,
Technické služby Trutnov s.r.o.,
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38,
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1
Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536,
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18,
Základní škola, Trutnov, Komenského 399,
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816,
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488,
Základní umělecká škola Trutnov.
Dále hodlá město Trutnov uzavřít smlouvu o centralizovaném zadávání s těmito městy a obcemi:
město Pec pod Sněžkou
město Žacléř
městys Mladé Buky
obec Horní Maršov
obec Malá Úpa.
Na základě usnesení RM_2020-573/12 byl nákupem pověřen dohodce společnost PROSPEKSA, a.s.,
Ringofferova 115/1, 155 21 Praha 5. Vybranému dohodci byla udělena plná moc k zastupování města
Trutnova a přidružených organizací, měst a obcí na komoditní burze.
Nákup dodávek na komoditní burze představuje specifickou formu zadávání veřejných zakázek, která je
v zákoně zařazena pod jednací řízení bez uveřejnění. Zadavatel využívá při nákupu na komoditní burze
nejenom zákonných postupů podle zákona o zadávání veřejných zakázek, ale využívá i specifické
postupy, které jsou upraveny zákonem č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách. Celý průběh jednacího
řízení bez uveřejnění při nákupu komodity na burze se řídí burzovními pravidly pro obchodování dané
komodity, burzovní předpisy upravují a hlavně standardizují všechny postupy a procesy při uzavírání
burzovních obchodů, včetně časových lhůt a způsobu obchodování. Po uzavření burzovního obchodu
obdrží centrální zadavatel město Trutnov od svého smluvního dohodce závěrkové listy, tedy smlouvy se
sjednanými závaznými podmínkami dodávek elektrické energie.
Přílohy:
Návrh smlouvy o centralizovaném zadávání (pro příspěvkové organizace města Trutnova)
Návrh smlouvy o centralizovaném zadávání (pro přidružené obce)
Příkaz k obchodování elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého
napětí
Příkaz k obchodování elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině
vysokého napětí
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Smlouva o centralizovaném zadávání (pro příspěvkové organizace města Trutnova)
Smluvní strany:
město Trutnov,
zastoupené starostou Mgr. Ivanem Adamcem,
IČ 00278360,
sídlem Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov,
(dále „Centrální zadavatel“ nebo „Centrální odběratel“)
na straně jedné
a
………………………………
zastoupená …………………………………
IČ: ………………
sídlem …………………
(dále „Veřejný zadavatel“ nebo „Podřazený odběratel“)
na straně druhé
uzavírají tuto smlouvu:

I.

Předmět smlouvy

1. Centrální zadavatel a veřejný zadavatel uzavírají tuto smlouvu v souladu s § 9 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za účelem centralizovaného zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách dle § 64, písm. c) výše uvedeného zákona.
2. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Centrálního zadavatele a
Veřejného zadavatele ke třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s podáním centrální poptávky po elektřině v rámci sdružených služeb dodávky (dále „Poptávka“) na Českomoravské komoditní burze Kladno pro období 1.1.2021 – 31.12.2022, se sídlem
v Kladně, nám. Sítná 3127, PSČ: 272 01, IČ: 49546392 (dále „Burza“).
3. Centrální zadavatel prohlašuje, že bude vykonávat činnosti dle této smlouvy v souladu
s příslušnými právními předpisy a pravidly Burzy.
4. Veřejný zadavatel prohlašuje, že bere na vědomí skutečnost, že na základě Centrálním
zadavatelem zadané Poptávky uzavřený burzovní obchod na Burze, zakládá smluvní vztah
mezi veřejným zadavatelem a dodavatelem.

II.

Práva a povinnosti účastníků smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že komplexní realizaci podání centrální Poptávky na Burze zajistí Centrální odběratel, a to na svůj účet a na účet Podřazeného odběratele v rozsahu vymezeném touto smlouvou.
2. Smluvní strany se dohodly, že Centrální odběratel je pověřen vystupovat za Podřazeného
odběratele navenek vůči třetím osobám, a to zejména vůči Burze a zejména vůči osobě,
která bude Centrálního odběratele při burzovním nákupu zastupovat, jmenovitě společnost
PROSPEKSA, a.s., Ringofferova 115/1, 155 21 Praha 5 (dále „Dohodce“).
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3. Podřazený odběratel pověřuje Centrálního odběratele uzavřením smlouvy s Dohodcem,
jejímž předmětem bude zastupování při všech úkonech učiněných ve vztahu k Burze
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy a dále i ujednání, že Dohodce bude poskytovat odborné poradenství při nastavení základních parametrů pro nákup elektřiny na Burze.
4. Podřazený odběratel pověřuje Centrálního odběratele k vystavení plné moci Dohodci
k zastupování při všech úkonech učiněných na Burze v souvislosti s plněním předmětu této
smlouvy.
5. Podřazený odběratel pověřuje Centrálního odběratele k zadání Poptávky do obchodněinformačního systému Burzy a tím souhlasí s archivací údajů o sobě v obchodněinformačním centru Burzy.
6. Podřazený odběratel se zavazuje spolupracovat s Centrálním odběratelem, Burzou a Dohodcem a poskytovat jim veškerou nezbytnou a požadovanou součinnost, a to zejména při
shromažďování údajů o stávajícím stavu odběru elektřiny, při zařazení Centrálního odběratele, včetně Podřazeného odběratele, do evidence Registračního centra Burzy a při přípravě přihlášky Poptávky.
7. Podřazený odběratel se zavazuje informovat Centrálního odběratele o všech podstatných
skutečnostech, které mají vliv na plnění předmětu této smlouvy.

III.

Obchodní tajemství

Smluvní strany se zavazují neposkytnout obsah této smlouvy nebo informace s ní související
třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany. To neplatí, pokud taková povinnost vyplývá ze zákona nebo z předpisu zákon provádějící.

IV.

Úhrada nákladů

1. Centrální odběratel prohlašuje, že náklady na uhrazení poplatků Burzy a smluvních odměn
Dohodce zaplatí ke své tíži Centrální odběratel a nebude je požadovat po Podřazeném odběrateli.
2. Všechny případné ostatní náklady nesou smluvní strany ke své tíži.

V.

Doba trvání smlouvy

Tato smlouvy se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne jejího podpisu smluvními stranami do
doby vypořádání všech závazků, které z této smlouvy vyplývají.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
2. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí občanským
zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy.
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3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každý
účastník smlouvy obdrží jeden stejnopis.
4. Smlouva může být změněna či doplněna pouze písemným dodatkem podepsaným oběma
smluvními stranami.
5. Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Trutnova č. ………………… ze dne
……………………..

V Trutnově dne ……………. 2020

V Trutnově dne ………………2020

……………………………………
Centrální zadavatel

…………………………………………
Podřazený odběratel
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Smlouva o centralizovaném zadávání (pro přidružené obce)
Smluvní strany:
město Trutnov,
zastoupené starostou Mgr. Ivanem Adamcem,
IČ 00278360,
sídlem Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov,
(dále „Centrální zadavatel“ nebo „Centrální odběratel“)
na straně jedné
a
………………………
zastoupené …………………………
IČ: ……………..
sídlem ……………………………
(dále „Veřejný zadavatel“ nebo „Podřazený odběratel“)
na straně druhé
uzavírají tuto smlouvu:

I.

Předmět smlouvy

1. Centrální zadavatel a veřejný zadavatel uzavírají tuto smlouvu v souladu s § 9 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za účelem centralizovaného zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách dle § 64, písm. c) výše uvedeného zákona.
2. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Centrálního zadavatele a
Veřejného zadavatele ke třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s podáním centrální poptávky po elektřině v rámci sdružených služeb dodávky (dále „Poptávka“) na Českomoravské komoditní burze Kladno pro období 1.1.2021 – 31.12.2022, se sídlem
v Kladně, nám. Sítná 3127, PSČ: 272 01, IČ: 49546392 (dále „Burza“).
3. Centrální zadavatel prohlašuje, že bude vykonávat činnosti dle této smlouvy v souladu
s příslušnými právními předpisy a pravidly Burzy.
4. Veřejný zadavatel prohlašuje, že bere na vědomí skutečnost, že na základě Centrálním
zadavatelem zadané Poptávky uzavřený burzovní obchod na Burze, zakládá smluvní vztah
mezi veřejným zadavatelem a dodavatelem.

II.

Práva a povinnosti účastníků smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že komplexní realizaci podání centrální Poptávky na Burze zajistí Centrální odběratel, a to na svůj účet a na účet Podřazeného odběratele v rozsahu vymezeném touto smlouvou.
2. Smluvní strany se dohodly, že Centrální odběratel je pověřen vystupovat za Podřazeného
odběratele navenek vůči třetím osobám, a to zejména vůči Burze a zejména vůči osobě,
která bude Centrálního odběratele při burzovním nákupu zastupovat, jmenovitě společnost
PROSPEKSA, a.s., Ringofferova 115/1, 155 21 Praha 5 (dále „Dohodce“).

6

RMM

RM_13_M3o1
3. Podřazený odběratel pověřuje Centrálního odběratele uzavřením smlouvy s Dohodcem,
jejímž předmětem bude zastupování při všech úkonech učiněných ve vztahu k Burze
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy a dále i ujednání, že Dohodce bude poskytovat odborné poradenství při nastavení základních parametrů pro nákup elektřiny na Burze.
4. Podřazený odběratel pověřuje Centrálního odběratele k vystavení plné moci Dohodci
k zastupování při všech úkonech učiněných na Burze v souvislosti s plněním předmětu této
smlouvy.
5. Podřazený odběratel pověřuje Centrálního odběratele k zadání Poptávky do obchodněinformačního systému Burzy a tím souhlasí s archivací údajů o sobě v obchodněinformačním centru Burzy.
6. Podřazený odběratel se zavazuje spolupracovat s Centrálním odběratelem, Burzou a Dohodcem a poskytovat jim veškerou nezbytnou a požadovanou součinnost, a to zejména při
shromažďování údajů o stávajícím stavu odběru elektřiny, při zařazení Centrálního odběratele, včetně Podřazeného odběratele, do evidence Registračního centra Burzy a při přípravě přihlášky Poptávky.
7. Podřazený odběratel se zavazuje informovat Centrálního odběratele o všech podstatných
skutečnostech, které mají vliv na plnění předmětu této smlouvy.
8. Centrální odběratel se zavazuje zahrnout do centrální Poptávky i příspěvkové organizace
Podřazeného odběratele, které budou uvedeny v příloze zadávací dokumentace. Tyto mohou být doplněny o další příspěvkové organizace se souhlasem Centrálního odběratele.

III.

Obchodní tajemství

Smluvní strany se zavazují neposkytnout obsah této smlouvy nebo informace s ní související
třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany. To neplatí, pokud taková povinnost vyplývá ze zákona nebo z předpisu zákon provádějící.

IV.

Úhrada nákladů

1. Centrální odběratel prohlašuje, že náklady na uhrazení smluvních odměn Dohodce zaplatí
ke své tíži Centrální odběratel a nebude je požadovat po Podřazeném odběrateli. Náklady
na uhrazení poplatků Burzy budou Podřazenému odběrateli vyúčtovány poměrem podle
objemu nákupu (v MWh) Podřazeného odběratele k celkovému objemu nákupu Centrálního odběratele.
2. Všechny případné ostatní náklady nesou smluvní strany ke své tíži.

V.

Doba trvání smlouvy

Tato smlouvy se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne jejího podpisu smluvními stranami do
doby vypořádání všech závazků, které z této smlouvy vyplývají.
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VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
2. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí občanským
zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy.
3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každý
účastník smlouvy obdrží jeden stejnopis.
4. Smlouva může být změněna či doplněna pouze písemným dodatkem podepsaným oběma
smluvními stranami.
5. Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Trutnova č. ………………… ze dne
……………………..

V Trutnově dne ……………. 2020

V Trutnově dne ………………2020

……………………………………
Centrální zadavatel

…………………………………………
Podřazený odběratel
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Příkaz k obchodování elektřiny v rámci sdružených služeb
dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí
Datum konání burzovního shromáždění:
Oprávněný subjekt obchodování (OSO): Evidenč- MMěsto Trutnov
ní číslo OSO:
220058
Jméno a příjmení makléře:
InIng. Miloslav Ryšavý
Evidenční číslo makléře:
41019
Druh poptávky:

c centralizovaná poptávka - počet odběratelů: 31
kl klasická poptávková s klesající cenou

Typ aukce:

Produkt: Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině
nízkého napětí
Počet odběrných míst:

281

Termín dodávky:

1. 1.2021 -31. 12. 2022

Předpokládané množství za období dodávky:
Pozn.: Případné rozdílné hodnoty množství za období dodávky

11 014 MWh

v dalších doplňujících údajích jsou způsobeny vlivem jiného členění a s ním souvisejícího zaokrouhlení.

Předpokládané množství dodávky [MWh] _________ Koeficienty jednotkových cen
Distribuční
sazba

nízký tarif

vysoký tarif

odběr celkem

nízký tarif

vysoký tarif

C01d

0

151

151

--

1,092

C02d

0

1 753

1 753

--

1,092

C03d

0

1 279

1 279

--

1,092

C25d

584

1 088

1 672

0,918

1,104

0,918

1,104

C26d

16

21

37

C45d

499

42

541

1,042

1,104

C56d

15

1

16

1,055

1,085

C60d

0

0
5 563

-■

--

0

0
5 563

--

0,931

1 114

9 898

C62d
Celkem nízké napětí

11 012

Koeficient průměrné ceny:
Limitní cena [CZK/MWh]:

1,000
1 250 CZK/MWh

Stanovení jednotkových cen elektřiny (v distribučních sazbách/tarifech):

cena vzniklá použitím koeficientů (provede dodavatel)
Platební a zúčtovací podmínky:

Zúčtovací období:

Splatnost zúčtovací faktury:

rok - vyúčtování bude provedeno 1x ročně v termínu dle
periodických odečtů příslušného provozovatele distribuční soustavy
(Výjimky uvedeny v Příloze č.1)
21 dní (Výjimky uvedeny v Příloze č. 1)
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Zálohy v průběhu zúčtovacího období: čtvrtletní (Výjimky uvedeny v Příloze č.1) - Pro čtvrtletní zálohy:
splatné k 15. dni druhého kalendářního měsíce čtvrtletí ve výši
20% předpokládaného objemu roční dodávky. Pro měsíční zálohy: splatné k 15. dni měsíce ve výši 7% předpokládaného objemu
roční dodávky.
Ostatní podmínky:
Dodavatel bude odběrateli účtovat dodávku samostatnou fakturou v listinné (papírové) podobě za každé odběrné místo zvlášť.
Dodavatel bude odběrateli předepisovat a účtovat zálohy samostatným předpisem a samostatným daňovým
dokladem o přijetí platby v listinné (papírové) podobě za každé odběrné místo zvlášť.
Dodavatel je povinen na výslovné vyžádání jednotlivého odběratele:
•
používat elektronickou fakturu s následným zasláním faktury v papírové podobě.
•
namísto faktury za každé jednotlivé odběrné místo používat sloučenou fakturu s rozpisem jednotlivých odběrných míst.
•
namísto předpisu záloh a daňového dokladu o přijetí platby za každé jednotlivé odběrné místo používat sloučený předpis záloh a sloučený daňový doklad o přijetí platby s rozpisem jednotlivých odběrných míst.
•
namísto sloučené faktury používat fakturu na každé jednotlivé odběrné místo.
•
namísto sloučeného předpisu záloh a sloučeného daňového dokladu o přijetí platby používat předpis
záloh a daňový doklad o přijetí platby za každé jednotlivé odběrné místo.
•
používat fakturu v listinné (papírové) podobě
•
používat předpis záloh a daňový doklad o přijetí platby v listinné (papírové) podobě
Dodavatel je povinen u odběrných míst s jiným než ročním zúčtovacím obdobím umožnit samoodečet není-li
odečet měřícího zařízení prováděn dálkově. Dodavatel provede bezplatné vyúčtování po zaslání samoodečtů
ze strany odběratele, které mu budou zaslány v termínu a způsobem stanoveným dodavatelem.
Dodavatel je povinen jmenovat pro zajištění obchodního styku s odběratelem konkrétní kontaktní osobu, která
bude odběrateli operativně k dispozici pro řešení případných problémů při dodávce komodity, řešení reklamací souvisejících s fakturací, včasné zpracování požadavků na změny parametrů odběrných míst, apod.
Odběratel je oprávněn zveřejnit závěrkový list ve veřejně přístupných evidencích.
Dodavatel je povinen nejpozději ke dni zahájení dodávek zpřístupnit odběrateli a jím určeným osobám, a dále
po celou dobu plnění burzovního obchodu (závěrkového listu) udržovat nepřetržitý zabezpečený přístup do
elektronického zákaznického portálu dodavatele, který bude přístupný z webových stránek dodavatele. Tento
zákaznický portál bude ošetřen hesly a musí umožňovat nepřetržité nahlížení do údajů o místech spotřeby,
náhledy do historie spotřeby, historie plateb, přehledu záloh, faktur, apod, a elektronickou komunikaci s dodavatelem.
Dodavatel je povinen po skončení dodávky poskytnout data o odběrech a fakturaci na všech odběrných místech v elektronické podobě ve formátu XLS do 28.2. - centrálnímu odběrateli městu Trutnov,na emailovou
adresu podatelna@trutnov.cz.
Odběratel IČO 68247117 : Dodavatel je povinen poskytnout odběrateli na jeho vyžádání bezplatné mimořádné
vyúčtování k 30.6., pokud odběratel zašle dodavateli v termínu a způsobem stanoveným dodavatelem společně s vyžádáním mimořádného vyúčtování samoodečet k 30.6.

Přílohy (ve formátu dle Technické specifikace pro obchodování elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky
elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí):
° Příloha č. 1 Soupis odběrných míst v napěťové hladině nízkého napětí
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Oprávněný subjekt obchodování výslovně prohlašuje, že veškeré údaje a prohlášení, která uvedl při evidenci v
Registračním centru ČMKBK, zůstávají v platnosti i v době podání tohoto Příkazu k obchodování.
V(ve) Trutnově dne

podpis OSO
V Praze dne

podpis makléře
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Příkaz k obchodování elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové
hladině vysokého napětí

Datum konání burzovního shromáždění:
Oprávněný subjekt obchodování (OSO): Evidenč- MMěsto Trutnov
ní číslo OSO:
2 20058
Jméno a příjmení makléře:
In Ing. Miloslav Ryšavý
Evidenční číslo makléře:
41019

Druh poptávky:

c centralizovaná poptávka - počet odběratelů: 3

Typ aukce:

kl klasická poptávková s klesající cenou

Produkt: Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí
Počet odběrných míst:

3

Termín dodávky:

1. 1. 2021 -31. 12. 2022

Předpokládané množství za období dodávky:

4 024 MWh

Pozn.: Případné rozdílné hodnoty množství za období dodávky v dalších doplňujících údajích jsou způsobeny vlivem jiného členění a s ním souvisejícího zaokrouhlení.

Předpokládané množství dodávky rozdělené na kalendářní měsíce [MWh]:

leden

376

červenec

256

únor

348

srpen

274

březen

390

září

380

duben

284

říjen

404

květen

270

listopad

398

červen

228

prosinec

418

Doplňující informace o množství dodávky v roce 2021:

leden

188

červenec

128

únor

174

srpen

137

březen

195

září

190

duben

142

říjen

202

květen

135

listopad

199

červen

114

prosinec

209

12

RM_13_M3o1

Doplňující informace o množství dodávky v roce 2022:
leden

188

červenec

128

únor

174

srpen

137

březen

195

září

190

duben

142

říjen

202

květen

135

listopad

199

červen

114

prosinec

209

Hodnoty (hodinových) odběrů jsou definovány odběrovými diagramy v příloze č. 2.
Limitní cena [CZK/MWh]:

1 250 CZK/MWh (Jednotarif)

Koeficienty pro dvoutarif - rok:

NT: 0,887 VT: 1,120

Období platnosti cenového dvoutarifu: VT: -NT: Použití tarifů: viz Příloha č. 1
Platební a zúčtovací podmínky:
Zúčtovací období:

měsíc

Splatnost zúčtovací faktury:

21 dní

Zálohy v průběhu zúčtovacího období: měsíční - splatné k 15. dni měsíce v konstatní výši 7%
předpokládaného objemu roční dodávky
Období a způsob sjednávaní odběrových diagramů: viz Příloha č. 1
Ostatní podmínky:
Dodavatel bude odběrateli účtovat dodávku samostatnou fakturou v listinné (papírové) podobě za každé odběrné místo zvlášť.
Dodavatel bude odběrateli předepisovat a účtovat zálohy samostatným předpisem a samostatným daňovým
dokladem o přijetí platby v listinné (papírové) podobě za každé odběrné místo zvlášť.
Dodavatel je povinen na výslovné vyžádání jednotlivého odběratele:
• používat elektronickou fakturu s následným zasláním faktury v papírové podobě.
Odběratel je oprávněn uplatnit u dodavatele požadavek na změnu výše Roční rezervované kapacity (RRK) v
rámci energetických předpisů.
Odběratel je oprávněn uplatnit u dodavatele požadavek na zajištění Měsíční rezervované kapacity na příslušný
kalendářní měsíc v rámci příslušných energetických předpisů.
Dodavatel je povinen po ukončení dodávky poskytnout odběrateli bezplatně odběrový diagram (hodinový profil
spotřeb) ve formátu .xls za všechna odběrná místa.
Dodavatel je povinen jmenovat pro zajištění obchodního styku s odběratelem konkrétní kontaktní osobu, která
bude odběrateli operativně k dispozici pro řešení případných problémů při dodávce komodity, řešení
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reklamací souvisejících s fakturací, včasné zpracování požadavků na změny parametrů odběrných míst, apod.
Odběratel je oprávněn zveřejnit závěrkový list ve veřejně přístupných evidencích.
Dodavatel je povinen do 30 dní po skončení každého kalendářního roku poskytnout data o měsíčních odběrech a
fakturaci na všech odběrných místech v elektronické podobě ve formátu XLS centrálnímu odběrateli , městu Trutnov na e-mailovou adresu podatelna@trutnov.cz.
Dodavatel je povinen nejpozději ke dni zahájení dodávek zpřístupnit odběrateli a jím určeným osobám, a dále po
celou dobu plnění burzovního obchodu (závěrkového listu) udržovat nepřetržitý zabezpečený přístup do elektronického zákaznického portálu dodavatele, který bude přístupný z webových stránek dodavatele. Tento zákaznický
portál bude ošetřen hesly a musí umožňovat nepřetržité nahlížení do údajů o místech spotřeby, náhledy do historie
spotřeby, historie plateb, přehledu záloh, faktur, apod, a elektronickou komunikaci s dodavatelem.

Přílohy (ve formátu dle Technické specifikace pro obchodování elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky
elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí):
° Příloha č. 1 Soupis odběrných míst v napěťové hladině vysokého napětí
Spotřeby u jednotlivých odběrných míst představují předpokládanou spotřebu.
Roční odběr uvedený ve sloupci „Vysoký tarif" u odběrných míst s tarifem „jednotarif" představuje jejich roční
odběr v tarifu „jednotarif.
° Příloha č. 2 Odběrové diagramy
Odběrové diagramy představují spotřebu za období v nich uvedené.
Oprávněný subjekt obchodování výslovně prohlašuje, že veškeré údaje a prohlášení, která uvedl při evidenci v
Registračním centru ČMKBK, zůstávají v platnosti i v době podání tohoto Příkazu k obchodování.

V(ve) Trutnově dne

podpis OSO

VV

Praze dne
podpis makléře
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