Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Dne 14. 9. 2016 nám byla doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Požadované informace:
1. Kopie všech smluv (včetně dodatků), které povinný subjekt uzavřel s komoditní
burzou, dohodci komoditní burzy nebo jinými zprostředkovateli obchodů
na komoditní burze, organizátory veřejných zakázek, poradci a konzultanty, a to
včetně objednávek, smluv s třetími osobami, které pro povinný subjekt zajišťovali
jakékoliv činnosti spojené se shora uvedenými nákupy, a to včetně činností
spočívajících např. ve shromáždění dat, přípravy poptávky, apod.
2. Přehled poplatků nebo jiných nákladů s uvedením jejich výše, které v souvislosti se
shora uvedenými nákupy povinný subjekt zaplatil nebo zaplatí komoditní burze,
dohodcům komoditních burz nebo jiným zprostředkovatelům obchodů na komoditní
burze, organizátorům veřejných zakázek, poradcům a konzultantům a třetím
osobám, které pro povinný subjekt zajišťovali jakékoliv činnosti spojené se shora
uvedenými nákupy, včetně všech faktur v této souvislosti vystavených či
obdržených.
3. Sdělení jakým způsobem byly stanoveny částky poplatků nebo jiných nákladů
uvedené v přehledu dle bodu 2 (výběrové řízení, ceníky, apod.), včetně veškeré
dokumentace ke stanovení těchto poplatků.
4. Sdělení jakým způsobem a na základě jakých kritérií bylo rozhodnuto o shora
uvedených nákupech na konkrétní komoditní burze, dohodci komoditní burzy nebo
jiných zprostředkovatelích obchodů na komoditní burze, organizátorech veřejné
zakázky, poradcích, konzultantech nebo třetích osobách, které pro povinný subjekt
zajišťovali jakékoliv činnosti spojené se shora uvedenými nákupy, a to včetně
příslušné důvodové zprávy a zápisů z příslušných jednání orgánů povinného
subjektu.
5. Kopie poptávkových formulářů, závěrkových listů, kopie smluv o dodávce elektřiny
a zemního plynu pro odběrná místa povinného subjektu (nikoli k odběrným místům
příspěvkových organizací) ke shora uvedeným nákupům.

Sp. Zn. KÚOK/91701/2016/OPŘPO/7737

Strana 2 z 5

Poskytnuté informace:
1. V roce 2014 byly nakupovány komodity zemní plyn a elektřina prostřednictvím
zprostředkovatele, který byl dohodcem Českomoravské komoditní burzy Kladno.
Dohodcem byla společnost FIN-servis, a.s. Nákup se uskutečnil na základě
Smlouvy o zprostředkování burzovních obchodů. Soubor je uveden v příloze. Jedná
se o soubor Smlouva o zprostředkování burzovních obchodů_A.pdf
V roce 2015 a 2016 byly nakupovány komodity zemní plyn a elektřina
prostřednictvím komoditní burzy POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
Kopie smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu POWER
EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. pro konečné zákazníky. Soubor je uveden
v příloze. Jedná se o soubor Smlouva o vzniku oprávnění PXE_A.pdf. Kopie
smluv o poskytování poradenských/konzultačních služeb v souvislosti s nákupem
zemního plynu na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
pro rok 2016. – Smlouva nebyla uzavřena. Na tyto služby byla učiněna
objednávka s Ing. Pavlem Dokulilem, IČ 75634147. Jednalo se o objednávku
na kvalifikované, poradenské a konzultační služby v oblasti dodávek elektrické
energie na rok 2016 a dodávek zemního plynu na rok 2016 pro Olomoucký kraj a
příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem při nákupu prostřednictvím
komoditní burzy v částce 56 083 Kč s DPH. Soubor je uveden v příloze. Jedná se
o soubor Objednávka_konzultant_2015_A.pdf.
2. Přehled poplatků, nebo jiných nákladů s uvedením jejich výše:
Rok 2014
Smlouva o zprostředkování burzovních obchodů. Soubor je uveden v příloze.
Jedná se o soubor Faktura_20140176_A.pdf
FIN-servis, a.s. IČ: 26439573, cena 675 941 Kč s DPH
Rok 2015
Objednávka na kvalifikované, poradenské a konzultační služby v oblasti dodávek
elektrické energie na rok 2016 a dodávek zemního plynu na rok 2016
pro Olomoucký kraj a příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem
při nákupu prostřednictvím komoditní burzy.
Jedná se o soubor Faktura_10_6_2015_A.
Ing. Pavel Dokulil, IČ: 75634147, cena 56 083 Kč s DPH.
Rok 2016
PXE roční udržovací poplatek - aukce 605 Kč s DPH
Jedná se o soubor Faktura_200163021.pdf_A.
Poplatek komoditní burza - 391 076,84 Kč s DPH.
Jedná se o soubor Faktura_200163013.pdf_A.
3. Částky poplatků nebo jiných nákladů uvedené v přehledu dle bodu 2:
Rok 2014
Smlouva
o
zprostředkování
burzovních
obchodů,
FIN-servis,
a.s.
IČ: 26439573, cena 711 480 Kč. Poplatek stanoven na základě veřejné zakázky
malého rozsahu.
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Rok 2015
Objednávka na kvalifikované, poradenské a konzultační služby v oblasti dodávek
elektrické energie na rok 2016 a dodávek zemního plynu na rok 2016
pro Olomoucký kraj a příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem
při nákupu prostřednictvím komoditní burzy. Výsledek obchodního jednání.
Na základě pověření rozhodl vedoucí odboru. Cena 56 083 Kč s DPH.
Rok 2016
PXE roční udržovací poplatek - aukce 605 Kč s DPH. Poplatek stanoven na základě
„Burzovních pravidel pro trh s komoditami pro konečné zákazníky“.
Jedná se o soubor Pravidla_trhu_vcetne_sazebníku_poplatků.pdf.
Na základě pověření rozhodl vedoucí odboru.
Poplatek komoditní burza - 391 076,84 Kč s DPH. Poplatek stanoven na základě
„Burzovních pravidel pro trh s komoditami pro konečné zákazníky“.
Jedná se o soubor Pravidla_trhu_vcetne_sazebníku_poplatků.pdf
4. Rozhodnutí o uvedených nákupech:
Rok 2014 – O nákupu na komoditní burze bylo rozhodnuto na základě usnesení
Rady Olomouckého kraje č. UR/35/44/2014 ze dne 20. 3. 2014. – je dostupný na:
http://udeska.kr-olomoucky.cz/dokument?ude?KUOL0B0WVG4H-0 Část důvodové
zprávy týkající se nákupu na komoditní burze je přiložena v souboru 3.5. Výběrová
řízení-důvodová zpráva-ROK-OVZI-22-02-2016.doc
Smlouva
o
zprostředkování
burzovních
obchodů,
FIN-servis,
a.s.
IČ: 26439573, cena 711 480 Kč. Poplatek stanoven na základě veřejné zakázky
malého rozsahu.
Rok 2015 - O nákupu na komoditní burze bylo rozhodnuto na základě usnesení
Rady Olomouckého kraje č. UR/65/31/2015 ze dne 16. 4. 2015 – je dostupné na:
http://udeska.kr-olomoucky.cz/dokument?ude?KUOL0B17PVFH-0.
Důvodová zpráva je přiložena. Jedná se o soubor 8.2. - Centrální nákup služeb a
produktů - výběrové řízení -ROK-OPŘPO-16-04-2015.docx
Objednávka na kvalifikované, poradenské a konzultační služby v oblasti dodávek
elektrické energie na rok 2016 a dodávek zemního plynu na rok 2016
pro Olomoucký kraj a příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem
při nákupu prostřednictvím komoditní burzy. Výsledek obchodního jednání.
Na základě pověření rozhodl vedoucí odboru. Cena 56 083 Kč s DPH.
Rok 2016 - O nákupu na komoditní burze bylo rozhodnuto na základě usnesení
Rady Olomouckého kraje č. UR/90/11/2016 ze dne 22. 2. 2016. – je dostupné na:
http://udeska.kr-olomoucky.cz/dokument?ude?KUOL0B1GOQUH-0
Důvodová zpráva je přiložena. Jedná se o soubor 9.1. - Centrální nákup energií
2015-OSR-ROK 20.3.2014.docx
PXE roční udržovací poplatek - aukce 605 Kč s DPH. Poplatek stanoven
na základě „Burzovních pravidel pro trh s komoditami pro konečné zákazníky“.
Na základě pověření rozhodl vedoucí odboru“.
Poplatek komoditní burza - 391 076,84 Kč s DPH. Poplatek stanoven na základě
„Burzovních pravidel pro trh s komoditami pro konečné zákazníky“
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5. Rok 2014
Kopie závěrkového listu v návaznosti na burzovní obchod spočívající v nákupu
elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno pro rok 2015 – je dostupný
na:
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detailVerzeDokumentu.jsf?id=7957&idDo
kumentu=72872&idVerze=73352
Kopie závěrkového listu v návaznosti na burzovní obchod spočívající v nákupu
elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno pro rok 2015 – je dostupný
na:
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detailVerzeDokumentu.jsf?id=7957&idDo
kumentu=72872&idVerze=73352
Kopie přihlášky aukce k obchodování elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky
elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí.
Jedná se o soubor prihl EL NN 2014_A.pdf
Kopie přihlášky aukce k obchodování elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky
elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí.
Jedná se o soubor prihl EL VN 2014_A.pdf
Kopie přihlášky aukce k obchodování zemního plynu v rámci sdružených služeb
dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh.
Jedná se o soubor prihl PL MO 2014_A.pdf
Kopie přihlášky aukce k obchodování zemního plynu v rámci sdružených služeb
dodávky zemního plynu pro odběr nad 630 MWh.
Jedná se o soubor prihl PL VO 2014_A.pdf
Rok 2015
Kopie smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu pro rok 2016,
uzavřenou mezi Olomouckým krajem a společností Bohemia Energy entity, s.r.o. –
je dostupná na:
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detailVerzeDokumentu.jsf?id=31220&idD
okumentu=411833&idVerze=430881
Kopie závěrkového listu v návaznosti na burzovní obchod spočívající v nákupu
zemního plynu na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
pro rok 2016. Soubor je uveden v příloze. Jedná se o soubor ZP_220150430_OLKRAJ_zaverkovy list_2016.pdf
Kopie poptávkového formuláře pro nákup zemního plynu Olomouckým krajem na
komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. pro rok 2016. –
Soubor Poptavkovy-formular_zp_cz_20150422_OLKRAJ.pdf – poptávkový
formulář bez podrobností k odběrným místům.
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–

poptávkový

Kopie smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie pro rok 2016,
uzavřenou mezi Olomouckým krajem a společností Amper Market a.s. – je
dostupná na:
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detailVerzeDokumentu.jsf?id=31219&idD
okumentu=369805&idVerze=387910
Kopie závěrkového listu v návaznosti na burzovní obchod spočívající v nákupu
elektřiny na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
pro rok 2016. Soubor je uveden v příloze.
Jedná se o soubor EE_1-20150430_OLKRAJ_zaverkovy list_2016.pdf
Kopie poptávkového formuláře pro nákup elektřiny Olomouckým krajem
na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. pro rok 2016. –
Soubor Poptavkovy-formular_ee_cz_20150423_OLKRAJ.pdf – poptávkový
formulář bez podrobností k odběrným místům.
Soubor Poptavkovy-formular_ee_cz_20150423_OLKRAJ.xlsx – poptávkový
formulář včetně podrobností k odběrným místům
Rok 2016
Kopie závěrkového listu v návaznosti na burzovní obchod spočívající v nákupu
zemního plynu na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
pro rok 2017.
Jedná se o soubor PXE zaverkovy list_OLKRAJ_ZP 2-20160317.pdf
Kopie poptávkového formuláře pro nákup elektřiny Olomouckým krajem
na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. pro rok 2017. –
Soubor
poptavkovy-formular_ee_11_3.pdf
–
poptávkový
formulář
bez podrobností k odběrným místům.
Soubor poptavkovy-formular_ee_11_3.xlsx – poptávkový formulář včetně
podrobností k odběrným místům
Kopie závěrkového listu v návaznosti na burzovní obchod spočívající v nákupu
elektřiny na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
pro rok 2017.
Jedná se o soubor PXE zaverkovy list_OLKRAJ_EE 1-20160317.pdf
Kopie poptávkového formuláře pro nákup zemního plynu Olomouckým krajem
na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. pro rok 2017. –
Soubor
poptavkovy-formular_zp_11_3.pdf
–
poptávkový
formulář
bez podrobností k odběrným místům.
Soubor poptavkovy-formular_zp_11_3.xlsx – poptávkový formulář včetně
podrobností k odběrným místům
Informace zpracoval:
27. 9. 2016
Ing. Dušan Odehnal, odbor podpory příspěvkových organizací

