ZÁVĚRKOVÝ LIST
(POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ BURZOVNÍHO OBCHODU NA TRHU PXE PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY)
Tento závěrkový list se vydává stranám burzovního obchodu uzavřeného na trhu POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
(„PXE“) podle § 30 odst. 1 zák. č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách

A.1 Datum konání aukce:

A.2 Označení aukce

17.3.2016

EE 1-20160317

B. Dodavatel:
Obchodní firma:
Amper Market, a.s.
Se sídlem:
Antala Staška 1076/33a, Praha 4, 140 00
Zastoupená:
Ing. Janem Palaščákem, předsedou představenstva
Zápis ve veřejném rejstříku:
B 17267 Městský soud Praha

IČO:
24128376
DIČ:
CZ24128376

C. Odběratel:
Počet odběratelů:
jeden odběratel1

více sdružených odběratelů uvedených v příloze č. 1 Smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání
obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky - Odběratel („Smlouva“) s tím, že
jeden ze sdružených odběratelů
přímo nebo nepřímo zastupuje ostatní
sdružené odběratele (hlavní odběratel)2

žádný ze sdružených odběratelů není hlavním
odběratelem a sdružení odběratelé jsou přímo či
nepřímo zastoupeni externím společným zástupcem2

Údaje o odběrateli / hlavním odběrateli:
Obchodní firma/název:
Olomoucký kraj
Se sídlem:
Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, 77911
Zastoupená:
Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem kraje
Zápis ve veřejném rejstříku:

IČO:
60609460
DIČ:
CZ60609460

D. Burzovní dohodce PXE, který obchod zprostředkoval:
Jméno a příjmení:
Lukáš Melichar

E. Dohodnuté podmínky obchodu:
E.1 Předmět obchodu – specifikace komodity:
elektřina

zemní plyn

Dodávka bude uskutečněna na základě podmínek dodávky komodity, které jsou přílohou Burzovních pravidel pro trh s komoditami
pro konečné zákazníky vydaných PXE a na základě poptávkového formuláře, obojí je přílohou tohoto závěrkového listu.
E.2 Jednotková cena:
Konečná cena: 661 Kč / MWh
Obchodní rozpětí dodavatele:

Kč / MWh navýšená o cenu referenčního kontraktu PXE

Koeficient
E.3 Termín dodávky komodity:
od:

1

1.1.2017

do:

31.12.2017

Použije se také pro případ centrálního zadavatele podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Plná moc či jiný dokument prokazující oprávnění k zastupování (př. smlouva o centralizovaném nákupu) musí být doložena před
podpisem Smlouvy
2

