Důvodová zpráva:
I.

Zadávací podmínky veřejné zakázky

poř.č.

Na jednání Rady Olomouckého kraje dne 16. 4. 2015 jsou předkládány ke schválení
zadávací podmínky a odůvodnění veřejné zakázky na realizaci:
název

Realizace dodávek
silové elektrické
energie na rok 2016

Popis

Nákup elektřiny pro 150
subjektů a cca 450 odběrných
míst s celkovou
předpokládanou roční
spotřebou cca 20 000 MWh.

Realizace
v letech

2016

Plánované
náklady
v tis. Kč

způsob
zadání

21 000

Jednací
řízení bez
uveřejnění
formou
nákupu na
komoditní
burze

62 000

Jednací
řízení bez
uveřejnění
formou
nákupu na
komoditní
burze

1.
Realizace dodávek
zemního plynu na rok
2016

Nákup plynu pro 140 subjektů a
cca 350 odběrných míst
s celkovou předpokládanou
roční spotřebou cca 100 000
MWh.

2016

1. Výběrová řízení budou provedena formou centralizovaného zadávání, kdy
Olomoucký kraj bude v pozici centrálního zadavatele a zadával zakázku na
dodávky energií na rok 2016 na účet krajského úřadu (dále jen KÚOK) a
jednotlivých příspěvkových organizací (dále jen PO).
Zakázky budou zadány formou jednacích řízení bez uveřejnění v souladu s §
23 odstavcem 5 písmenem c) a § 34 zákona, a to formou nákupu energií na
komoditní burze. Centrální zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím
řízení bez uveřejnění, jde-li právě o dodávky nabízené a kupované na komoditních
burzách. Obchod na burze zadavatel nemůže podle zákona o komoditních
burzách realizovat vlastními silami. Z tohoto důvodu bude uzavřena smlouva
s komoditní burzou POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s. (dále jen
zprostředkovatel), u které Olomoucký kraj získá bonus ve formě nulových nákladů
za burzovné. Tyto náklady v minulém roce činily cca 720 000 Kč. Společnost byla
založena v červenci 2007 a umožňuje obchodování s elektrickou energií s místem
dodání v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a Rumunsku. Ve spolupráci
se společností Austrian Central European Gas Hub AG (CEGH) provozuje
burzovní trh se zemním plynem CEGH Czech Gas Futures a koncovým
zákazníkům nabízí nákup elektrické energie prostřednictvím aukce.
Zadávací podmínky veřejné zakázky na nákup elektřiny a plynu budou ve
spolupráci se zprostředkovatelem upřesněny (aktuální objemy jsou uvedeny
v tabulce níže).
Zprostředkovatel bude zastupovat zadavatele (poptávajícího, příp. odběratele) v
samém průběhu elektronické poptávkové aukce. V průběhu aukce budou
předkládat uchazeči (dodavatelé) své cenové nabídky. Registrační centrum burzy
bude zaznamenávat uzavření obchodu mezi odběratelem a dodavatelem, který
v průběhu aukce podal nejnižší cenový návrh. Předpokládaný termín burzovního
dne je 30. 4. 2015.
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Centrální nákup elektřiny a plynu pro PO a KÚOK na rok 2016 prostřednictvím komoditní burzy
Poptávané
Energie množství
MWh

Plyn

91 531

Elektřina

19 961

Celkem

x

Typ
Množství
odběru
MWh

VO

51 317

MO

40 214

VN

6 037

NN

13 925

x

x

Cena za MWh
vyvolávací

Předpokládaná cena

Kč bez DPH

Kč bez DPH

670

61 325 770

1050

20 959 050

x

82 284 900

Poznámka:
1. Cena za elektřinu NN je průměrná cena pro účely provedení aukce. Skutečné
ceny pro jednotlivé distribuční tarify jsou přepočítány podle koeficientů
stanovených pro distribuční tarify v zadávacích podmínkách.
2. Ceny uvedené v tabulce jsou u elektřiny ceny za silovou elektřinu a u plynu
ceny za plyn (komoditu). V těchto cenách nejsou obsaženy ceny za distribuci
elektřiny a plynu, ceny dalších poplatků stanovené Rozhodnutím
Energetického regulačního úřadu, ekologická daň z elektřiny a plynu a DPH.
Podklady pro vypsání veřejných zakázek jsou zpracovány v souladu se zákonem
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon) a v souladu se směrnicí
č. 3/2015 – Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje. Zadávací
podmínky a nominace členů a náhradníků do jednotlivých komisí jako zástupců
Olomouckého kraje jsou uvedeny v přílohách této důvodové zprávy.
Návrh předkladatele:
K části I.

Předkladatel doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit pro
veřejnou zakázku Realizace dodávek elektrické energie na rok 2016
a realizace dodávek zemního plynu na rok 2016 nákup
prostřednictvím komoditní burzy POWER EXCHANGE CENTRAL
EUROPE, a.s.

Přílohy:
-

Příloha č. 1
Návrh smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů
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Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů

II Návrh smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů
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
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
tuto smlouvu uzavírá

Počet odběratelů:
jeden odběratel

více odběratelů, kde jeden hlavní odběratel
vystupuje samostatně a zároveň zastupuje další
odběratele uvedené v příloze č. 1 této smlouvy

více odběratelů uvedených v příloze č.
1 této smlouvy jednajících prostřednictvím
společného zástupce

Právní forma odběratele(ů):
ČR prostřednictvím org. složky státu

obec nebo kraj

obchodní společnost

jiný subjekt

Údaje o odběrateli / hlavním odběrateli:
Obchodní firma/Název obce/Název org. složky státu/Název jiného subjektu:
Se sídlem:
3

Korespondenční adresa :
E-mail pro elektronické zasílání faktur:
Zastoupená:
Zápis ve veřejném rejstříku:

IČO:
DIČ:

Údaje o zástupci odběratele / zástupci hlavního odběratele / Společném zástupci všech odběratelů:
Název/Jméno a příjmení:
Se sídlem/Bytem:
Korespondenční adresa:
Zastoupen (jde-li o právnickou osobu):

IČO:

Zápis ve veřejném rejstříku:

DIČ:

odběratel(é) dále pro účely této smlouvy jen: „Účastník obchodování“
(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 organizovaný Energetickou burzou, na němž mohou oprávnění koneční zákazníci nakupovat komodity od oprávněných
dodavatelů pro účely vlastní spotřeby;
(b) Komodity: komodity, které je Účastník obchodování oprávněn nakupovat na Trhu podle bodu D. této Smlouvy;
(c) Elektřina: silová elektřina v napěťové hladině nízkého nebo vysokého napětí s dodávkou do odběrného místa konečného
zákazníka na území České republiky.
1
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Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů
SMLOUVA O VZNIKU OPRÁVNĚNÍ K UZAVÍRÁNÍ OBCHODŮ NA POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE
(d) Plyn: zemní plyn v plynném stavu (kód nomenklatury 271121) s dodávkou do odběrného místa konečného zákazníka
na území České republiky
(e) 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.
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 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
k nakupování níže uvedených komodit na Trhu pro účely vlastní spotřeby:
Elektřina

shromáždění a opravňuje Účastníka obchodování

Plyn

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 pro účely
vlastní spotřeby za podmínek stanovených touto Smlouvou a Burzovními předpisy. Plné moci Společného zástupce k
zastupování Sdružených Odběratelů jsou rovněž přílohou této smlouvy. 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. Odběratel je povinen při uzavření této smlouvy
doložit Burze smlouvu, z níž bude plynout oprávnění Odběratele 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.
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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 nabývá účinnosti

SMLOUVA O VZNIKU OPRÁVNĚNÍ K UZAVÍRÁNÍ OBCHODŮ NA POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE

datem jejího uzavření (datum podpisu poslední Strany)

dnem:

G.3 Výpověď smlouvy. Tato smlouva může být vypovězena kteroukoliv ze Smluvních stran s měsíční výpovědní lhůtou, jejíž
běh počíná prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní
straně.
G.4 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.5 Rozhodčí doložka. Podpisem této smlouvy Účastník obchodování souhlasí, aby všechny spory mezi Účastníky
obchodování vzniklé z obchodování na Trhu nebo v souvislosti s ním (včetně otázek vzniku, zániku či platnosti smlouvy o
dodávkách Komodity) byly s konečnou platností rozhodnuty v rozhodčím řízení vedeném před Burzovním rozhodčím soudem
při Burze cenných papírů Praha, a.s. (BRS) třemi rozhodci v souladu s řádem BRS. Rozhodčí řízení se bude konat v Praze a
bude vedeno v českém jazyce; písemná podání, jakož i rozhodčí nález a další dokumenty budou vyhotoveny v českém jazyce.
G.6 Počet stejnopisů. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení.
G.7Schvalující doložka. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Olomouckého kraje č. ….…….…… ze dne .................
G.8 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.

V Olomouci , dne

V Praze, dne

Za Olomoucký kraj:

Za POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.:

____________________________________________

____________________________________________

Jméno: Ing. Jiří Rozbořil

Jméno: David Kučera

Funkce: hejtman

Funkce: generální sekretář
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