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Poskytnutí informací 
 

Dne 23. 9. 2021 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žádáte o 
poskytnutí těchto informací: 

 

1) Kdy (přesné datum) váš územní samosprávný celek soutěžil silovou elektrickou energii na r. 
2022, příp. na r. 2023? 

2) Jaké ceny pro uvedené roky byly vysoutěženy na: 

a)      Vysoké napětí 

b)      Veřejné osvětlení (pokud bylo soutěženo zvlášť od ostatního vysokého napětí) 

c)       Nízké napětí 

3) Soutěžili jste na komoditní burze? Pokud ano, na jaké? 

4) Kdo (stačí funkční zařazení dané osoby) u vašeho územního samosprávného celku 
rozhoduje o tom, kdy přesně má být elektřina soutěžena (kdo rozhoduje o správném okamžiku 
soutěže)?  

5) Jakou cenu elektřiny v členění dle bodu 2) se vám podařilo vysoutěžit pro roky 
2018,2019,2020 a 2021?  

6) Pokud nebyla (nebude) silová elektrická energie soutěžena, jak jste její cenu zajistili 
(zajistíte) pro roky 2018 - 2023? 
 
K předmětné žádosti o informace Vám na základě vyjádření věcně příslušného Odboru 
investic sdělujeme následující: 
 
Ad 1 – 2)  
 
Rada města Kroměříže na své 75. schůzi konané dne 13. 5. 2021 schválila nákup elektrické 
energie pro organizace zřizované městem Kroměříž formou nákupu na komoditní burze 
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. a zároveň znění a uzavření smlouvy o vzniku 
oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky, spolu se zplnomocněním 
Vratislava Krejčíře (místostarosta) pro přístup do aplikace PARC. Následně, Rada města 
Kroměříže na své 77. schůzi konané dne 3. 6. 2021 schválila znění a uzavření smlouvy o 
centralizovaném zadávání veřejných zakázek mezi městek Kroměříž (centrální zadavatel) a 
dotčenými organizacemi (pověřující zadavatelé) pro potřeby centrálního nákupu elektrické 
energie.  
Dne 17. 9. 2021 proběhla aukce elektrické energie pro Město Kroměříž a příspěvkové 
organizace. Vítězným dodavatelem se stala společnost ALPIQ ENERGY SE, se sídlem 
Jungmannova 26/15, Praha 1, 110 00, IČO: 28477090. Předmětem veřejné zakázky byly 
sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Kroměříž a přidružené subjekty na 
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období 1. 1. 2022 až 31. 12. 2023 v předpokládaném souhrnném objemu 10 825,670 MWh, 
prostřednictvím nákupu v aukci na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL 
EUROPE, a.s.  
 
Zakázka zahrnuje:  
 

(a) dodávku elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie v 
napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 8 751,188 
MWh pro období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2023 a  
 

(b) dodávku elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie 
v napěťové hladině vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 1 
534,482 MWh pro období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2023 

 
 

Nákup proběhl způsobem postupné fixace ceny (postupný nákup). Výsledkem výběrového 
řízení je koeficient postupného nákupu. Násobící koeficient je 1,125. Cena se určí v několik 
krocích v budoucnu jako součet/součin koeficientu a ceny na burze. Cena dodávky není 
známa v den aukce/uzavření kontraktu, ale je tvořena následně. Vždy je však známa před 
začátkem dodávkového období.  
 
Konečná hodnota veřejné zakázky bude násobkem skutečné spotřeby elektřiny a sjednané 
jednotkové ceny. Jednotková cena se určí jako aritmetický průměr cen všech nákupních 
kroků. Cenou každého nákupního kroku bude součin násobícího koeficientu 1,125 (koeficient 
vítězné nabídky) a aktuální ceny referenčního kontraktu. Aktuální cenou referenčního 
kontraktu se rozumí aktuální nejnižší prodejní cena ročního referenčního kontraktu Base Load 
Year Futures (Czech) – F PXE CZ BL CAL-22/ F PXE CZ BL CAL-23 obchodovaného na 
komoditní burze EEX v okamžiku fixace provedené centrálním zadavatelem, přepočtená na 
českou korunu s použitím devizového kurzu CZK/EUR České národní banky vyhlášeného pro 
den fixace. Fixace pro dodávkové období 2022 proběhne ve 4 nákupních krocích, fixace pro 
dodávkové období 2023 proběhne také ve 4 nákupních krocích. Zadavatel provede maximálně 
4 nákupní kroky denně. Dodavatel je oprávněn k jednotkové ceně připočíst DPH. Přepočet 
koeficientu na jednotlivé distribuční sazby je uveden v závěrkovém listu. Podrobně jsou 
pravidla fixace ceny definována v Burzovních pravidlech PXE pro konečné zákazníky. 
Jednotlivé nákupní kroky budou evidovány v aplikaci PARC. 

 
Shrnutí: Odběratel (v tomto případě ten, který má za město Kroměříž přístup do aplikace 
PARC a má toto oprávnění zajištěno plnou mocí, Rada města Kroměříže na svém jednání dne 
3. 6. 2021 zplnomocnila místostarostu Vratislava Krejčíře v plném rozsahu včetně podávání 
poptávek) si volí několik časových okamžiků nebo interval, kdy probíhá fixace ceny, přičemž 
důležitým faktorem je cena podkladového aktiva (zpravidla produkt základního pásma 
dodávky na daný kalendářní rok). Výsledná cena je dána průměrem jednotlivých fixačních 
kroků – cen burzovních produktů v dané dny, kurzu EUR/CZK dle ČNB v dané dny a 
příslušného vysoutěženého koeficientu. Jedná se tedy o rozložení cenového rizika do více 
časových okamžiků než při variantě stanovení výsledné ceny fixní cenou. 
 
Veškerá data uvedená v poptávce, tj. podmínky dodávky a veškeré parametry aukce jsou 
uvedeny v závěrkovém listu, který je přílohou č. 1 tohoto sdělení. Dílčí závěrkové listy pro 
sdružené odběratele jsou k dispozici v aplikaci PARC a byly všem organizacím zaslány na 
mail. Závěrkové listy ani další konfirmace k nim není třeba podepisovat, jedná se již o smlouvu 
obsahující všechny podmínky dodávky. Závěrkový list není třeba zveřejňovat v registru smluv 
– vztahuje se na to výjimka na obchody uzavřené na komoditní burze. 
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Ad 3)  
 
Ano, město Kroměříž soutěžilo na komoditní burze, a to na POWER EXCHANGE CENTRAL 
EUROPE, a.s. 
 
Ad 4) 
 
O okamžiku soutěže elektrické energie rozhoduje Rada města Kroměříže. 
 
Ad 5) 
 
Nákup elektrické energie na období 2018 – 2019  
Do aukce elektrické energie pro období 2018-2019 byly zahrnuty pouze základní a 
mateřské školy zřizované městem Kroměříž.  
 
Rada města Kroměříže na své 78. schůzi konané dne 16. 11. 2017 schválila vyhlášení veřejné 
zakázky, včetně zadávací dokumentace a obchodních podmínek s názvem „Centrální nákup 
elektrické energie“ zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v 
otevřeném řízení, kde zadávací řízení organizačně zajistila firma QCM, s. r. o. a zároveň 
pověřila odbor školství, mládeže a tělovýchovy zajištěním podpisů smluv o centralizovaném 
zadávaní s každou jednotlivou školou, pro niž bude elektrická energie vysoutěžena, a to 
nejpozději do okamžiku zadání veřejné zakázky.  
 
Dne 16. 11. 2017 byla vyhlášena veřejná zakázka v otevřeném řízení na dodávku „Centrální 
nákup elektrické energie“. Dne 18. 12. 2017 proběhlo otevírání obálek. Nabídku podalo pět 
firem, všechny nabídky byly z hlediska otevírání obálek v pořádku a byla jim poslána výzva k 
aukci, která proběhla 8. 1. 2018. 

 
Na hodnocení nabídek se podílel zástupce administrátora veřejné zakázky pověřený 
Zadavatelem. Bylo hodnoceno všech pět nabídek. Nabídky byly hodnoceny podle jejich 
ekonomické výhodnosti. Zadavatel stanovil ekonomickou výhodnost nabídek podle nejnižší 
nabídkové ceny, která byla získána prostřednictvím elektronické aukce (jako druhého kola 
hodnocení nabídek). Nejvýhodnější nabídkou byla nabídka firmy ARMEX ENERGY, a.s., se 
sídlem Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín, s nabídkovou cenou 1.737 082,00 Kč bez DPH. 
 
C01d, C02d, C03d VT                              1 066  Kč bez DPH/1 MWh  
C25d, C26d VT                              1 126  Kč bez DPH/1 MWh  
C25d C26d NT                                 789  Kč bez DPH/1 MWh  
 
 

Podrobnější rozpis je uveden v příloze č. 2 tohoto sdělení. 
 
Ad 6) 
 
Nákup elektrické energie na období 2020 – 2021  
Do aukce elektrické energie pro období 2020-2020 byly zahrnuty všechny příspěvkové 
organizace města, mimo Kroměřížské technické služby, a to z důvodu nedodání 
podkladů. 
 
Dne 29. 10. 2019 Rada města Kroměříže na své 26. schůzi vzala na vědomí přípravu 
otevřeného řízení (nadlimitní režim) na dodávky dle zákona č. 134/2016 Sb.: "Dodávka 
elektrické energie pro organizace zřizované městem Kroměříž".  
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Odbor investic byl pověřen přípravou zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na 
centrální dodávku elektrické energie pro organizace zřizované městem Kroměříž.  
 
Následně Rada města Kroměříže na své 29. schůzi konané dne 20. 11. 2019 schválila 
vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a obchodních podmínek s názvem 
„Centrální dodávka elektrické energie pro příspěvkové organizace“ zadávané podle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v otevřeném řízení, kde zadávací řízení 
organizačně zajistila firma QCM, s. r. o.  
 
Předmětem veřejné zakázky byla dodávka elektřiny a sdružených služeb včetně zajištění 
distribuce elektřiny a systémových služeb s předpokládaným zahájením plnění od 28. 2. 2020 
do 31. 12. 2021. Dne 10. 01. 2020 proběhlo otevírání obálek otevřeného řízení (nadlimitní 
režim) na dodávky dle zákona č. 134/2016 Sb.: "Dodávka elektrické energie pro organizace 
zřizované městem Kroměříž". Komise posoudila nabídky vč. Kvalifikace účastníků po 
obsahové stránce. Všechny nabídky vyhovují požadavkům Zadávací dokumentace a 
neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Hodnotící komise stanovila termín konání 
elektronické aukce na pátek 17. 1. 2020 od 10:00. 
 
Výsledek hodnocení nabídek 

 
Pořadí Číslo nabídky  Název/firma 

účastníka  
IČO  Nabídková cena bez 

DPH  
1.  3  Český Energetický 

Dodavatel a.s.  
22795090  6.736 600,00  

2.  2  CONTE spol. s r.o.  00565342  6.738.180,00  
3.  1  Pražská 

plynárenská, a.s.  
60193492  6.886.878,00  

4.  4  CENTROPOL 
ENERGY, a.s  

25458302  7.208.162,00  

     

Zadavatel, na základě hodnocení nabídek, které provedla hodnotící komise a výsledku 
vzešlého z elektronické aukce, shledala jako nejvhodnější nabídku účastníka, tj. Český 
Energetický dodavatel a.s., IČO: 22795090, protože nejlépe splňoval základní hodnotící 
kritérium, kterým byla ekonomická výhodnost nabídky a doporučila s tímto dodavatelem 
uzavřít Smlouvu o sdružených službách dodávky elektrické energie. Detailní rozpis ceny 
plnění je přílohou č. 3 tohoto sdělení. 
 
 
 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1 Závěrkový list – elektrická energie 2022-2023  
Příloha č. 2 Rozpis ceny plnění – elektrická energie 2018-2019  
Příloha č. 3 Rozpis ceny plnění – elektrická energie 2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Petra Svačinová 
vedoucí odboru Útvar tajemníka 
 

 



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. Aukce

 
B. Dohodnuté podmínky obchodu

 
Dodávka bude uskutečněna na základě podmínek dodávky komodity stanovených odběratelem v poptávce.
Nestanovil-li odběratel v poptávce jinak, platí referenční obchodní podmínky obsažené v příslušné příloze
Burzovních pravidel pro trh s komoditami pro konečné zákazníky vydaných PXE. Podmínky dodávky jsou
uvedeny v plném znění v tomto závěrkovém listu a/nebo jeho příloze.
*Výsledná cena pro odběrná místa v hladině vysokého/velmi vysokého napětí se nepřepočítává, pokud
odběratel nestanoví v poptávce jinak. 
**Celkový předpokládáný odběr není upraven o přípustnou toleranci odběru.

 
C. Burzovní dohodce PXE, který obchod zprostředkoval a vystavil závěrkový list

Datum konání 17.09.2021
Začátek aukce 14:00:00
Konec aukce 14:10:54
Označení 1064 Město Kroměříž

Předmět obchodu – komodita Elektřina
Cena* Násobící koeficient: 1,125
Zelená elektřina ne
Měna CZK
Termín dodávky komodity od: 01.01.2022 do: 31.12.2023
Celkový předpokládaný odběr
aukce**

10.285,67 MWh

Distribuční sazba Koeficient VT Koeficient NT
C01d 1,093423233
C02d 1,093423233
C03d 1,093423233
C25d 1,204497914 0,766313394
C26d 1,204497914 0,766313394
C45d 1,176984002 1,037376376
C62d 0,877388074
D02d 1,042471545

Jméno a příjmení Jolana Slifková
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D. Dodavatel

 
E. Odběratel

 
Ostatní odběratelé

Obchodní firma 306 - ALPIQ ENERGY SE
Sídlo Jungmannova 26/15, Praha 1, 110 00, Česká republika
IČO 28477090
DIČ CZ28477090

Obchodní firma / název 9016 - Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace
Sídlo Riegrovo náměstí 159/15, Kroměříž, 767 01, Česká republika
Korespondenční adresa Riegrovo náměstí 159, Kroměříž, 767 01, Česká republika
IČO/DIČ 71193430 / CZ71193430
Číslo účtu 268301736/0300

Obchodní firma / název 9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o.
Sídlo Kaplanova 2959/6, Kroměříž, 767 01, Česká republika
Korespondenční adresa Kaplanova 2959, Kroměříž, 767 01, Česká republika
IČO/DIČ 26276437 / CZ26276437
Číslo účtu 183748205/0300

Obchodní firma / název 9018 - Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace
Sídlo Tovačovského 2828/22, Kroměříž, 767 01, Česká republika
Korespondenční adresa Tovačovského 2828, Kroměříž, 767 01, Česká republika
IČO/DIČ 70962642 / CZ70962642
Číslo účtu 14636691/0100

Obchodní firma / název 9019 - Knihovna Kroměřížska – příspěvková organizace
Sídlo Slovanské náměstí 3920/1, Kroměříž, 767 01, Česká republika
Korespondenční adresa Slovanské náměstí 3920, Kroměříž, 767 01, Česká republika
IČO/DIČ 00091120
Číslo účtu 14038691/0100

Obchodní firma / název 9020 - Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvková organizace
Sídlo Obvodová 3965/17, Kroměříž, 767 01, Česká republika
Korespondenční adresa Obvodová 3965, Kroměříž, 767 01, Česká republika
IČO/DIČ 21551430 / CZ21551430
Číslo účtu 2108448447/2700

Obchodní firma / název 9023 - Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Sídlo Albertova 4062, Kroměříž, 767 01, Česká republika
Korespondenční adresa Albertova 4062, Kroměříž, 767 01, Česká republika
IČO/DIČ 47933810 / CZ47933810
Číslo účtu 1757398/0300

Obchodní firma / název 9021 - Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka Kroměříž, Úprkova
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3268, příspěvková organizace
Sídlo Úprkova 3268, Kroměříž, 767 01, Česká republika
Korespondenční adresa Úprkova 3268, Kroměříž, 767 01, Česká republika
IČO/DIČ 71229949
Číslo účtu 35-4234710257/0100

Obchodní firma / název 9022 - Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace
Sídlo Švabinského nábřeží 2077, Kroměříž, 767 01, Česká republika
Korespondenční adresa Švabinského nábřeží 2077, Kroměříž, 767 01, Česká republika
IČO/DIČ 70876487
Číslo účtu 168461249/0300

Obchodní firma / název 9024 - Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace
Sídlo Mánesova 3861, Kroměříž, 767 01, Česká republika
Korespondenční adresa Mánesova 3861, Kroměříž, 767 01, Česká republika
IČO/DIČ 70876649
Číslo účtu 27-1499500227/0100

Obchodní firma / název 9029 - Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvková organizace
Sídlo Štítného 3712, Kroměříž, 767 01, Česká republika
Korespondenční adresa Štítného 3712, Kroměříž, 767 01, Česká republika
IČO/DIČ 70995672
Číslo účtu 181382350/0300

Obchodní firma / název 9030 - Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková
organizace

Sídlo Spáčilova 3239, Kroměříž, 767 01, Česká republika
Korespondenční adresa Spáčilova 3239, Kroměříž, 767 01, Česká republika
IČO/DIČ 70995621
Číslo účtu 181311931/0300

Obchodní firma / název 9025 - Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace
Sídlo Zeyerova 3354, Kroměříž, 767 01, Česká republika
Korespondenční adresa Zeyerova 3354, Kroměříž, 767 01, Česká republika
IČO/DIČ 47934409
Číslo účtu 156358930/0300

Obchodní firma / název 9026 - Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace
Sídlo U Sýpek 1462, Kroměříž, 767 01, Česká republika
Korespondenční adresa U Sýpek 1462, Kroměříž, 767 01, Česká republika
IČO/DIČ 70877017
Číslo účtu 27-1499520287/0100

Obchodní firma / název 9027 - Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková
organizace

Sídlo Komenského náměstí 440, Kroměříž, 767 01, Česká republika
Korespondenční adresa Komenského náměstí 440, Kroměříž, 767 01, Česká republika
IČO/DIČ 70879940
Číslo účtu 27-1499550267/0100
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Obchodní firma / název 9028 - Mateřská škola, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvková organizace
Sídlo Žižkova 4019, Kroměříž, 767 01, Česká republika
Korespondenční adresa Žižkova 4019, Kroměříž, 767 01, Česká republika
IČO/DIČ 70995699
Číslo účtu 181303309/0300

Obchodní firma / název 9031 - Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvková
organizace

Sídlo Páleníčkova 2851, Kroměříž, 767 01, Česká republika
Korespondenční adresa Páleníčkova 2851, Kroměříž, 767 01, Česká republika
IČO/DIČ 70995591
Číslo účtu 18137415/0300

Obchodní firma / název 9032 - Mateřská škola, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvková
organizace

Sídlo Osvoboditelů 60, Kroměříž, 767 01, Česká republika
Korespondenční adresa Osvoboditelů 60, Kroměříž, 767 01, Česká republika
IČO/DIČ 70995681
Číslo účtu 181320918/0300

Obchodní firma / název 9033 - Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková
organizace

Sídlo Mánesova 3880, Kroměříž, 767 01, Česká republika
Korespondenční adresa Mánesova 3880, Kroměříž, 767 01, Česká republika
IČO/DIČ 70995567
Číslo účtu 181388875/0300

Obchodní firma / název 9034 - Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková
organizace

Sídlo Kollárova 3945, Kroměříž, 767 01, Česká republika
Korespondenční adresa Kollárova 3945, Kroměříž, 767 01, Česká republika
IČO/DIČ 70995541
Číslo účtu 181336514/0300

Obchodní firma / název 9035 - Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvková
organizace

Sídlo Gorkého 2566, Kroměříž, 767 01, Česká republika
Korespondenční adresa Gorkého 2566, Kroměříž, 767 01, Česká republika
IČO/DIČ 70995532
Číslo účtu 181361832/0300
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F. Dodatečné podmínky upravující předmět poptávky a fakturaci
V případě rozporu mezi referenčními podmínkami dodávky a dodatečnými podmínkami upravující předmět
poptávky a fakturaci platí vždy dodatečné podmínky.
 
Definice fixace ceny dodávky
Výsledná jednotková cena dodávky komodity pro každé dílčí dodávkové období se vypočte jako aritmetický
průměr cen všech kroků fixace (tranší) vztahujících se k danému dílčímu dodávkovému období. Cena kroku
fixace je dána jako součin násobícího koeficientu a ceny Referenčního kontraktu, vůči které je cena komodity
zafixována pro daný krok fixace.
 
Výsledná jednotková cena se přepočítává pro jednotlivé skupiny odběrných míst s různou distribuční sazbou s
použitím definovaných koeficientů. Konečná (přepočtená) jednotková cena pro dodávku do odběrného místa s
určitou distribuční sazbou se určí jako násobek sjednaného koeficientu platného pro danou distribuční sazbu a
výsledné jednotkové ceny, která je předmětem přepočtu. Podrobně jsou pravidla fixace ceny definována v
Burzovních pravidlech PXE pro konečné zákazníky.
 
V případě fixace ceny typu "Aktuální", je cenou Referenčního kontraktu, vůči které je cena komodity zafixována
pro daný krok fixace, aktuální nejnižší prodejní cena Referenčního kontraktu na trhu skupiny EEX v čase fixace.
 
V případě fixace ceny typu "Zavírací", je cenou Referenčního kontraktu, vůči které je cena komodity zafixována
pro daný krok fixace, zavírací cena Referenčního kontraktu na příslušném trhu skupiny EEX platná v den fixace.
 
V případě fixace ceny typu "Zavírací periodická", je cenou Referenčního kontraktu, vůči které je cena komodity
zafixována pro daný krok fixace, zavírací cena Referenčního kontraktu na příslušném trhu skupiny EEX platná v
den fixace s tím, že u tohoto typu fixace se fixace ceny provede automaticky ve všech obchodních dnech
fixačního období.
 
Objem 1 fixačního kroku pro jednotlivá dílčí dodávková období je uveden v tabulce níže.
 
Fixace se provede dle následujících pravidel:

 
Pro přepočet ceny Referenčního kontraktu na českou korunu se použije devizový kurz CZK/EUR České národní
banky vyhlášený v den fixace, a není-li tento kurz v den, kdy byla provedena fixace k dispozici, použije se
poslední kurz vyhlášený ČNB.
 
Podrobně jsou pravidla fixace ceny definována v Burzovních pravidlech PXE pro konečné zákazníky.

Dílčí
dodávkové
období

Referenční
kontrakt

Typ ceny
fixace

Počet kroků
fixace
(tranší)

Maximální
počet
fixačních
kroků za den

Fixační
období

Objem 1
kroku fixace
(MWh)

01.01.2022 -
31.12.2022

F PXE CZ BL
CAL-22

Aktuální 5 5 - 1 028,567

01.01.2023 -
31.12.2023

F PXE CZ BL
CAL-23

Aktuální 5 5 - 1 028,567

Obecné podmínky Odběratel požaduje zasílat do 10 dnů po konci fakturovacího období
export fakturačních dat za všechna fakturovaná odběrná místa v
jednoduchém souborovém formátu (např. XLS či CSV), a v jednotném
formátu obsahujícím minimálně následující základní údaje: a.
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identifikátor odběrného místa (EAN kód), podle kterého se následující
údaje přiřadí k danému OM, b. číslo faktury, c. fakturované období od, d.
fakturované období do, e. fakturovaná spotřeba (v členění VT/NT), f.
fakturované výdaje uvedené odděleně s cenou bez, a včetně DPH.

Odběratel dále požaduje pravidelné předávání dat o spotřebě, které má
dodavatel k dispozici od distributora u odběrných míst s měřením typu A
a B, u kterých je zaveden průběžný monitoring spotřeby. Dodavatel
umožní odběrateli přístup do databáze s možností automatického
přístupu k datům a jejich stahování, např. přes připojení API nebo
poskytne data zpětně např. v měsíční frekvenci, a to v jednoduchém
souborovém formátu (např. XLS či CSV) a v jednotném formátu, a to i v
případech manuálních odečtů, pokud jsou prováděny. Export bude
obsahovat minimálně následující údaje: a. identifikátor odběrného místa
(EAN kód), b. datum odečtu, c. hodnotu odečtu.

Na odběratele se nevztahují ustanovení referenčních podmínek dodávky
o úhradě nákladů, náhradě újmy, zaplacení sankce či poskytnutí jiné
platby za nedodržení množství odběru komodity (odst. 2.2. a 2.3.
referenčních podmínek dodávky) a nebude se tedy vyhodnocovat
skutečně odebrané množství komodity ve smyslu jakýchkoliv dalších
poplatků nebo sankcí. Částka uvedená v odstavci 4.1. a) a 4.2. a) se
mění na 20 000 Kč, ostatní části ujednání odst. 4.1., 4.2. a 4.3.
referenčních podmínek dodávky však zůstává nedotčeno.

Odběratel uděluje souhlas vítěznému dodavateli s nastavením PXE jako
pozorovatele v systému CS-OTE.

Odběratel požaduje přidělení konkrétní kontaktní osoby dodavatele.

Podmínky pro jednotlivá OM 859182400201414885: V případě neúspěšné výpovědi se neaplikuje
sankce za nezahájení odběru.
859182400201507198: V případě neúspěšné výpovědi se neaplikuje
sankce za nezahájení odběru.
859182400202147515: V případě neúspěšné výpovědi se neaplikuje
sankce za nezahájení odběru.
859182400202163980: V případě neúspěšné výpovědi se neaplikuje
sankce za nezahájení odběru.
859182400202164123: V případě neúspěšné výpovědi se neaplikuje
sankce za nezahájení odběru.
859182400202166066: V případě neúspěšné výpovědi se neaplikuje
sankce za nezahájení odběru.
859182400205241609: V případě neúspěšné výpovědi se neaplikuje
sankce za nezahájení odběru.
859182400205377407: V případě neúspěšné výpovědi se neaplikuje
sankce za nezahájení odběru.
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859182400206021538: V případě neúspěšné výpovědi se neaplikuje
sankce za nezahájení odběru.
859182400206493960: V případě neúspěšné výpovědi se neaplikuje
sankce za nezahájení odběru.
859182400206782774: V případě neúspěšné výpovědi se neaplikuje
sankce za nezahájení odběru.
859182400220145098: V případě neúspěšné výpovědi se neaplikuje
sankce za nezahájení odběru. Aktuální smlouva pouze do 17.12.2021,
bude potřeba vypovědět smlouvu na zbytek roku 2021.
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G. Seznam odběrných míst

9016 - Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace 859182400201341648
9016 - Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace 859182400201341709
9016 - Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace 859182400201341761
9016 - Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace 859182400201341808
9016 - Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace 859182400201341860
9016 - Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace 859182400201341921
9016 - Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace 859182400201540126
9016 - Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace 859182400207062592
9016 - Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace 859182400210507554
9016 - Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace 859182400210535946
9016 - Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace 859182400210959728
9016 - Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace 859182400211492293
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400200808876
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400200908156
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400200908750
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400200940194
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400200941764
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400200941931
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400200956409
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400200956522
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400200956676
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400200956799
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400200956898
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400200958687
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400200963667
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400200988042
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400200991110
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400200991202
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400200992780
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400200997174
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400200997204
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400200997303
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400200997419
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400200997594
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400200997624
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400200997730
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400200997785
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201020475
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201040916
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201041043
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201041067
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201041111
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201041241
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201041289
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201068996
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9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201070753
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201071798
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201071842
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201071958
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201125910
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201125958
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201127747
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201129697
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201136527
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201145109
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201146663
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201147059
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201148124
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201155863
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201158383
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201162991
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201165015
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201167279
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201169716
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201169822
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201169853
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201169983
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201170026
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201170040
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201170248
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201177636
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201194244
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201200945
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201216779
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201277190
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201277237
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201277244
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201277367
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201277381
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201277404
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201277572
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201277732
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201277763
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201277886
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201277923
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201277947
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201278081
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201278111
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201278173
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201278197
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201278319
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9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201278432
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201278463
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201278494
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201278661
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201278722
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201278784
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201278821
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201278845
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201278975
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201279002
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201279125
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201279163
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201279194
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201279323
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201279378
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201279408
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201279521
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201279583
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201279606
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201279651
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201279781
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201279804
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201279859
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201279910
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201280053
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201280282
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201280299
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201280435
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201280480
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201280527
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201280572
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201280633
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201280671
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201280718
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201280756
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201280879
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201280916
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201280961
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201281029
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201333032
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201342034
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201342133
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201343468
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201344281
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201414793
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201414809
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9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201414847
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201414885
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201506849
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201507198
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201509550
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201509567
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201525840
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400201525864
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400202074149
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400202079250
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400202079281
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400202147263
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400202147515
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400202147720
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400202147782
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400202149458
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400202163980
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400202164123
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400202166066
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400205241609
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400205377407
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400205402253
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400205449913
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400205464152
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400205562667
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400205579825
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400205639116
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400206018057
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400206021538
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400206138755
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400206493960
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400206585672
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400206782774
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400210519113
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400210622615
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400210781268
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400210786751
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400210849043
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400210990127
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400210990165
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400210990257
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400210993173
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400210993210
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400211087369
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400211118391
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400211118421

11 z 13



9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400211136449
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400211178111
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400211221664
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400211551297
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400211754728
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400211784671
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400211911572
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400211911657
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400211925364
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400211925371
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400212037486
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400212171760
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400212392523
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400212441948
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400212710037
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400212763330
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400212853772
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400220145098
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400220214893
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400504162841
9017 - Kroměřížské technické služby, s.r.o. 859182400200035012
9018 - Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace 859182400200987243
9018 - Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace 859182400201041999
9018 - Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace 859182400201205261
9018 - Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace 859182400210938648
9019 - Knihovna Kroměřížska – příspěvková organizace 859182400200955457
9019 - Knihovna Kroměřížska – příspěvková organizace 859182400201138941
9019 - Knihovna Kroměřížska – příspěvková organizace 859182400201138996
9020 - Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvková organizace 859182400200957338
9020 - Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvková organizace 859182400200959554
9020 - Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvková organizace 859182400200007354
9020 - Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvková organizace 859182400200034947
9020 - Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvková organizace 859182400200036774
9023 - Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 859182400201206770
9023 - Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 859182400201206824
9021 - Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka Kroměříž, Úprkova
3268, příspěvková organizace

859182400201137234

9021 - Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka Kroměříž, Úprkova
3268, příspěvková organizace

859182400201169587

9022 - Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace 859182400201206688
9022 - Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace 859182400201206732
9024 - Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace 859182400201207593
9024 - Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace 859182400201207715
9029 - Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvková organizace 859182400201304704
9030 - Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková
organizace

859182400201028389
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9030 - Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková
organizace

859182400201304438

9025 - Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace 859182400201205636
9026 - Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace 859182400201206220
9026 - Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace 859182400201206275
9026 - Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace 859182400205398976
9027 - Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková
organizace

859182400201208255

9027 - Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková
organizace

859182400201208293

9028 - Mateřská škola, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvková organizace 859182400201304834
9028 - Mateřská škola, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvková organizace 859182400201304872
9031 - Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvková
organizace

859182400201305251

9031 - Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvková
organizace

859182400201305381

9031 - Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvková
organizace

859182400201305428

9032 - Mateřská škola, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvková
organizace

859182400201304520

9033 - Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková
organizace

859182400201304322

9033 - Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková
organizace

859182400201304544

9034 - Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková
organizace

859182400201304155

9034 - Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková
organizace

859182400201304223

9034 - Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková
organizace

859182400201304278

9035 - Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvková
organizace

859182400201305138

9035 - Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvková
organizace

859182400210915670
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PODMÍNKY DODÁVKY ELEKTŘINY 

 

I. Základní ustanovení 

1.1. Nevyplývá-li z kontextu dále něco jiného, pojmy použité v těchto příloze (dále jen 
„Podmínky“) mají význam uvedený v Burzovních pravidlech pro trh s komoditami pro 
konečné zákazníky (ČR) vydaných společností POWER EXCHANGE CENTRAL 
EUROPE, a.s. (dále jen „PXE“). 

1.2. Uzavřením Burzovního obchodu mezi Odběratelem a Dodavatelem (dále společně též 
„Smluvní strany“) dochází k uzavření smlouvy o dodávce elektřiny nebo smlouvy o 
sdružených službách dodávky elektřiny za podmínek, o parametrech a v časovém průběhu 
uvedeném v Poptávce Odběratele a za cenu uvedenou v Nabídce Dodavatele nebo, v 
případě tzv. postupného nákupu, za cenu vypočtenou dle Nabídky Dodavatele, Poptávky 
Odběratele a Burzovních pravidel PXE pro trh s komoditami pro konečné zákazníky (ČR) 
platných ke dni uzavření Burzovního obchodu (dále jen „Smlouva“).  

1.3. Uzavřením Smlouvy se Dodavatel, který je stranou Burzovního obchodu (dále jen 
„Dodavatel“) zavazuje dodávat Odběrateli, který je stranou Burzovního obchodu (dále jen 
„Odběratel“) Elektřinu za podmínek stanovených v Poptávce, Nabídce a Podmínkách. 
Odběratel se zavazuje zaplatit za dodávky Elektřiny Dodavateli sjednanou cenu. Pro 
vyloučení pochybností platí, že Odběratelem je i každý ze Sdružených Odběratelů. 

1.4. Stanoví-li Poptávka, že dodávka má být uskutečněna na základě smlouvy o sdružených 
službách dodávky elektřiny, zajistí Dodavatel pro Odběratele na vlastní jméno a na vlastní 
účet dopravu Elektřiny a související služby (sdružené služby dodávky elektřiny). 

1.5. Výčet odběrných míst uvedený v Poptávce nebo její příloze je rovněž nedílnou součástí 
Smlouvy. 

1.6. Smlouva je uzavírána na dobu plnění dodávek stanovenou v Poptávce. 

II. Práva a povinnosti Smluvních stran 

2.1. Odběratel není povinen odebrat přesně předpokládané množství Elektřiny uvedené v 
Poptávce. Pokud Odběratel odebere Elektřinu v množství, které se od spotřeby 
předpokládané Poptávkou neodchyluje více než o 15 % (dále jen „Tolerance“), nemá tato 
skutečnost vliv na sjednanou jednotkovou cenu a není ani předmětem žádného poplatku 
nebo sankční platby ze strany Dodavatele.  

2.2. V případě, že Odběratel odebere méně Elektřiny, než činí předpokládaná spotřeba a 
současně překročí Toleranci, je Odběratel povinen Dodavateli uhradit nezbytně a účelně 
vynaložené náklady, které by jinak v případě odběru pohybujícího se v rámci Tolerance 
Dodavatel nevynaložil (zejména účelné náklady či újma spojené s prodejem nadbytečné 
Elektřiny).  

2.3. V případě, že Odběratel odebere více Elektřiny, než činí předpokládaná spotřeba a 
současně překročí Toleranci, Dodavatel dodá Odběrateli Elektřinu v rozsahu překračujícím 
Toleranci za aktuální spotovou cenu dosaženou na spotovém trhu OTE a.s. (dále jen 
„Spotová cena“). Aktuální spotovou cenou se rozumí pro každý jednotlivý den, kdy byla 
překračována Tolerance, cena dosažená v takový den na spotovém trhu OTE, a.s. 
Dodavatel je oprávněn si ke Spotové ceně připočíst přirážku v maximální výši 15% ze 
Spotové ceny. Tato přirážka pokryje veškeré účelně vynaložené náklady spojené s koupí 
Elektřiny pro dodatečný odběr a Dodavatel není oprávněn účtovat Odběrateli žádné další 
náklady vynaložené na tento účel. Odběratel je oprávněn v Poptávce stanovit pravidla 
odchylná od ustanovení odstavců 2.1 až 2.3.  Pro vyloučení pochybností platí, že 
skutečnost, zda odběr byl nebo nebyl v rámci Tolerance, se posuzuje u každého ze 
Sdružených Odběratelů zvlášť. 

2.4. Odběratel je oprávněn jednostranně z důvodu provozních potřeb v průběhu trvání 
smluvního vztahu, před i v průběhu dodávkového období, snížit nebo zvýšit počet 
odběrných míst Odběratele původně specifikovaných v Poptávce nebo její příloze, a to 
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v každé z kategorií těchto odběrných míst. Dodavatel je v takovém případě povinen 
poskytovat plnění dle Smlouvy vždy ve vztahu k aktuálně platnému počtu odběrných míst 
Odběratele. Dodavatel zahájí dodávku Elektřiny do nového odběrného místa od okamžiku 
požadovaného Odběratelem v oznámení o zřízení/přidání nového odběrného místa. 
Oznámení o zřízení/přidání odběrného místa musí být doručeno Dodavateli tak, aby bylo 
možné provést registraci/přepis odběrného místa v souladu s právními předpisy a 
Obchodními podmínkami OTE, a.s. pro elektroenergetiku. Pro dodávku Elektřiny do 
nového odběrného místa platí podmínky sjednané v rámci Smlouvy; Dodavatel zejména 
garantuje Odběrateli stejnou výši ceny za jednotku i pro nová odběrná místa. V případech 
zrušení/odebrání odběrného místa u Odběratele z důvodu provozních potřeb, zejména z 
důvodu převodu vlastnických práv k odběrnému místu, odstranění odběrného místa, 
demolice, zničení živelnou pohromou, je Odběratel oprávněn ukončit smluvní vztah 
s Dodavatelem k danému odběrnému místu ke dni požadovanému Odběratelem 
v oznámení Dodavateli o zrušení/odebrání odběrného místa, a to bez nároku Dodavatele 
na finanční kompenzaci. Oznámení o zrušení/odebrání odběrného místa musí být 
doručeno Dodavateli tak, aby bylo možné zrušit registraci/ provést přepis odběrného místa 
v souladu s právními předpisy a Obchodními podmínkami OTE, a.s. pro elektroenergetiku. 
Ustanovení odst. 2.1 až 2.3 těchto podmínek tím však nejsou dotčena. 

2.5. Odpovědnost za odchylku ve všech odběrných místech nese Dodavatel, pokud Odběratel 
v Poptávce neuvedl jinak. 

2.6. Dodavatel je povinen mimo jiné:  

a) dohodne-li se tak s Odběratelem, oznamovat Odběrateli plánované přerušení 
dodávek Elektřiny z důvodu na straně provozovatele distribuční soustavy v souladu 
s příslušnými právními předpisy; 

b) dohodne-li se tak s Odběratelem, provádět kontrolu odběrů na jednotlivých 
odběrných místech a zajistit komplexní komunikaci a zpracování dokumentace 
(podkladů) v komunikaci s provozovatelem distribuční soustavy, a to dle požadavků 
Odběratele; 

c) zajišťovat veškeré plnění dle Smlouvy svým jménem s potřebnou odbornou péčí a 
v požadované kvalitě při respektování oprávněných zájmů Odběratele. 

2.7. Odběratel je povinen v případě neočekávané události, která má vliv na jeho odběr Elektřiny 
(př. poškození měřícího zařízení), oznámit tuto událost bez zbytečného odkladu 
Dodavateli. V případě plánované události, která má vliv na jeho odběr Elektřiny, je 
Odběratel povinen oznámit tuto skutečnost Dodavateli nejpozději 10 kalendářních dnů před 
jejím počátkem. 

2.8. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám  
a k minimalizaci vzniklých škod. 

2.9. Odběratel má právo žádat Dodavatele o sjednání měsíční rezervované kapacity. Žádost o 
rezervovanou kapacitu na příslušné měsíce dodávky lze nahlašovat nejpozději do 4. 
pracovního dne před koncem kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, 
pro který se rezervovaná kapacita sjednává, žádost o sjednání rezervované kapacity pro 
měsíc leden však nejpozději do 8. pracovního dne před koncem měsíce prosince. Odběratel 
žádá o rezervovanou kapacitu prostřednictvím webového portálu nebo e-mailové 
komunikace. Rezervovaná kapacita je sjednána okamžikem, kdy Dodavatel potvrdí přijetí 
žádosti o rezervovanou kapacitu. Dodavatel se zavazuje bez důležitého důvodu sjednání 
rezervované kapacity neodmítnout. Ustanovení tohoto odstavce platí shodně pro změnu již 
sjednané rezervované kapacity. 

2.10. Dodavatel je povinen Odběrateli bez zbytečného odkladu na jeho vyžádání poskytnout 
bezplatně aktuální data k odběrným místům Odběratele, a to dle volby Odběratele buď 
vložením do aplikace PARC provozované PXE, nebo v elektronické podobě ve formátu .xls. 

2.11. V případě, že Smlouva je nebo se považuje za velkoobchodní energetický produkt 
podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a 
transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT), je Dodavatel povinen splnit za 
Odběratele povinnost poskytnout Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů 
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(ACER) informace o kontraktu, který je předmětem Smlouvy. Odběratel je povinen mu 
k tomu poskytnout potřebnou součinnost.  

III. Cena a platební podmínky 

3.1. Odběratel zaplatí Dodavateli jednotkovou cenu za dodávky Elektřiny dle Nabídky 
Dodavatele nebo (v případě tzv. postupného nákupu) jednotkovou cenu Elektřiny 
vypočtenou dle Nabídky Dodavatele, Poptávky Odběratele a Burzovních pravidel PXE pro 
trh s komoditami pro konečné zákazníky (ČR) platných ke dni uzavření Burzovního 
obchodu. Jednotková cena za dodávky Elektřiny je sjednána jako neměnná pro celé 
období dodávky. Stanovil-li však Odběratel v Poptávce, že bude fixovat cenu Elektřiny pro 
každé dílčí dodávkové období zvlášť, je jednotková cena Elektřiny stanovena pro každé 
dílčí dodávkové období samostatně. Sjednaná jednotková cena je konečná a 
nepřekročitelná. 

3.2. Dodavatel je oprávněn při vyúčtování dodávky Elektřiny připočíst k jednotkové ceně 
elektřiny pouze: 

a) DPH; 

b) ostatní aplikovatelné daně dle platných právních předpisů. 

3.3. Dodavatel je vedle ceny Elektřiny oprávněn požadovat na Odběrateli zaplacení (i) ceny za 
regulované služby podle závazných cenových podmínek stanovených ERÚ, platných 
v době dodávky a (ii) plateb účtovaných Dodavateli provozovatelem distribuční soustavy 
za placené služby, které Odběratel požaduje (např. poplatek hrazený provozovateli 
distribuční soustavy za mimořádné vyúčtování nebo mimořádný odečet). Dodavatel není 
oprávněn účtovat Odběrateli žádné další platby. 

3.4. Skutečná cena za dodávku Elektřiny do odběrných míst bude Dodavatelem vyúčtována 
Odběrateli vyúčtováním vyhotoveným dle platných právních předpisů na základě skutečně 
odebraného množství elektřiny v MWh za smluvní jednotkové ceny, a to se zohledněním 
zaplacených záloh. 

3.5. Zúčtovací období, za které bude Odběrateli účtována Dodavatelem skutečná dodávka 
Elektřiny, je vymezeno pravidelnými odečty měřidel provozovatele distribuční soustavy. 
Odběratel může sjednat zúčtovací období kratší než takto vymezené, ne však kratší než 
kalendářní měsíc. Pokud je odebrané množství Elektřiny  měřeno průběhovým měřením, 
je zúčtovacím obdobím vždy kalendářní měsíc.  

3.6. Perioda úhrady záloh za dodávku a jejich jednotlivou výši (v % z předpokládaného ročního, 
čtvrtletního nebo měsíčního odběru) je stanovena v Poptávce. Dodavatel takto vymezené 
zálohy potvrdí Odběrateli zasláním zálohového předpisu.  

3.7. Odběratel, který má sjednáno kratší zúčtovací období ve smyslu druhé věty odst. 3.5., je 
povinen provést k poslednímu dni zúčtovacího období pravdivý samoodečet  a předat ho 
nejpozději do druhého pracovního dne bezprostředně následujícího měsíce Dodavateli. 

3.8. Není-li v Poptávce určena frekvence a výše záloh, bude Odběratel Dodavateli hradit zálohy 
v souladu s předpisem zálohových plateb zaslaným Dodavatelem. Měsíční zálohy mohou 
být Dodavatelem stanoveny ve výši 100 % z 1/12 předpokládaných ročních plateb a 
čtvrtletní zálohy ve výši 100 % z 1/4 předpokládaných ročních plateb stanovených na 
základě sjednaných cen a dle předpokládaného odběru za roční období uvedené v 
Poptávce.  

3.9. Dodavatel provede vyúčtování odběru Elektřiny Odběratelem za zúčtovací období, jako 
zdanitelného plnění dle zákona o dani z přidané hodnoty, v termínech daných platnými 
právními předpisy, jinak po ukončení takového zúčtovacího období. V případě změny 
právních předpisů v oblasti správy daní a poplatků je Dodavatel povinen provést 
vyúčtování odběru Elektřiny Odběratelem v souladu s platnými právními předpisy tak, aby 
Odběratel mohl uplatňovat příslušnou daň z přidané hodnoty na vstupu za takto 
vyúčtovaný odběr Elektřiny.  

3.10. Na základě vyžádání Odběratele provede Dodavatel bezplatné mimořádné vyúčtování ke 
dni 31.12. na základě údajů z provedených samoodečtů, které mu včas předal Odběratel.  
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3.11. Dodavatel je bezprostředně po uzavření Smlouvy povinen vypracovat a předat Odběrateli 
předpis zálohových plateb za odběr Elektřiny pro odběrná místa kategorie maloodběr. 
Předpis zálohových plateb musí být sestaven v souladu s Poptávkou Odběratele. 

3.12. Všechny platby se provádí platebním příkazem Odběratele ve prospěch Dodavatele na 
číslo účtu uvedené na faktuře, resp. předpise záloh Dodavatele, nedohodl-li se Odběratel 
s Dodavatelem na jiném způsobu platby (např. inkaso). V bankovním styku se používají 
variabilní symboly uvedené na faktuře Dodavatelem. Platby probíhají v CZK, nedohodly-li 
se Smluvní strany na platbách v jiné měně. 

3.13. Definoval-li Odběratel v Poptávce fakturační skupiny, účtuje Dodavatel Odběrateli cenu a 
zálohy pro jednotlivé fakturační skupiny zvlášť. 

3.14. Splatnost faktur za dodávku se stanoví v Poptávce. Není-li splatnost stanovena, jsou 
faktury splatné do 20 dnů od vystavení faktury Odběrateli.  

3.15. V případě prodlení se zaplacením ceny nebo zálohy, uhradí Odběratel Dodavateli pouze 
úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského. Žádná jiná sankce za 
prodlení není přípustná (např. smluvní úrok z prodlení, smluvní pokuta). 

3.16. Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu (faktury) 
dle zvláštních právních předpisů, a to zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že Odběratel obdrží daňový doklad 
(fakturu), která nesplňuje všechny zákonné náležitosti, odešle tento zpět Dodavateli 
k opravě či doplnění, přičemž nová lhůta splatnosti poběží doručením bezvadné 
(opraveného či doplněného) daňového dokladu (faktury) Odběrateli.  

3.17. Daňový doklad (faktura) musí být Dodavatelem označen jednoznačným číslem Smlouvy. 

IV. Sankční ujednání 

4.1. Dodavatel je povinen zaplatit Odběrateli v případě, že včas nezahájí dodávku Elektřiny 
nebo kdykoli za trvání Smlouvy dojde k přerušení dodávky Elektřiny v rozporu se zákonem, 
smluvní pokutu ve výši: 

a) 50 000,- Kč za každé odběrné místo kategorie velkoodběr, do kterého dodávka 
Elektřiny nebyla zahájena nebo byla bez předchozího upozornění ve lhůtách dle 
platných právních předpisů přerušena a 

b) 2 000,- Kč za každé odběrné místo kategorie maloodběr, do kterého dodávka nebyla 
zahájena nebo byla bez předchozího upozornění ve lhůtách dle platných právních 
předpisů přerušena.  

4.2. Odběratel je povinen zaplatit Dodavateli v případě, že kdykoli za trvání Smlouvy, i přes 
předchozí výzvu Dodavatele, neumožní dodávku Elektřiny do některého z odběrných míst 
uvedených v Poptávce, a to z důvodu na straně Odběratele, smluvní pokutu ve výši 

a) 50 000,- Kč za každé odběrné místo kategorie velkoodběr, do kterého dodávka 
nebyla umožněna a 

b) 2 000,- Kč za každé odběrné místo kategorie maloodběr, do kterého dodávka nebyla 
umožněna. 

4.3. Každá Smluvní strana má vedle smluvní pokuty právo na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti, k níž se smluvní pokuta vztahuje. Výše požadované náhrady škody 
však nesmí přesáhnout rozdíl mezi výší škody skutečně vzniklé a výší požadované smluvní 
pokuty. 

V. Zákaznická podpora 

5.1. Dodavatel se zavazuje zajistit pro Odběratele zákaznickou podporu. Zákaznická podpora 
slouží pro řešení problémů týkajících se dodávky Elektřiny, včetně otázek vyúčtování ceny. 

5.2. Dodavatel je povinen sdělit Odběrateli kontaktní údaje pro zajištění služeb zákaznické 
podpory. 

5.3. Odběratel je povinen sdělit Dodavateli údaje o kontaktní osobě pro komunikaci 
s Dodavatelem ve věcech smluvních a ve věcech zákaznické podpory. 
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5.4. Smluvní strany jsou oprávněny vlastní kontaktní údaje jednostranně měnit, a to písemným 
oznámením předaným druhé Smluvní straně. 

VI. Zánik smlouvy 

6.1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou. 

6.2. Odběratel je oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby v případě, že: 

a) do kteréhokoli odběrného místa nebude včas zahájena dodávka Elektřiny nebo bude 
přerušena dodávka Elektřiny, vyjma případů, kdy se bude jednat o mimořádnou 
nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli 
Dodavatele (§ 2913 odst. 2 obč. zák.) nebo o situaci, kdy je dle zákona Dodavatel 
oprávněn přerušit nebo omezit dodávku Elektřiny, 

b) nebude plnění dle Smlouvy Dodavatelem zajišťováno v souladu s ustanovením 
Smlouvy, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy, a zároveň nebude 
zjednána náprava ani po písemném upozornění Odběratelem, který stanoví lhůtu, 
ve které je povinen Dodavatel nápravu sjednat. 

c) bylo soudem rozhodnuto o úpadku Dodavatele a jeho řešení konkursem nebo 
oddlužením, nebo o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku 
Dodavatele anebo o zrušení konkursu, protože majetek Dodavatele je zcela 
nepostačující podle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení.  

d) dojde ke ztrátě způsobilosti nebo schopnosti Dodavatele dodávat Elektřinu. 

e) Dodavatel se nepřizpůsobí požadavku Odběratele na změnu počtu odběrných míst 
dle Smlouvy nebo předpokládanému množství odběru tak, že nebude moci být 
zajištěn účel Smlouvy. 

6.3. Dodavatel je oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby pokud, 

a) bude Odběratel v prodlení se zaplacením Dodavateli déle než 30 kalendářních dnů, 

b) Odběratel opakovaně neposkytne součinnost nezbytnou pro řádné plnění závazků 
Dodavatelem, a to i přesto, že byl Dodavatelem písemně upozorněn a nebude 
Odběratelem sjednána náprava ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, 

c) bylo soudem rozhodnuto o úpadku Odběratele a jeho řešení konkursem nebo 
oddlužením, nebo o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku 
Odběratele anebo o zrušení konkursu, protože majetek Odběratele je zcela 
nepostačující podle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. 

6.4. Účinky výpovědi Smlouvy nastávají doručením písemného sdělení o výpovědi. 

VII. Ostatní ujednání 

7.1. Nevyplývá-li ze Smlouvy jinak, může být Smlouva měněna pouze dohodou uzavřenou 
v písemné formě. Dohoda o změně Smlouvy musí být v souladu s relevantním 
ustanovením zákona o veřejných zakázkách. 

7.2. Veškerá korespondence, tj. zejména výzvy, výpověď Smlouvy, jakož i další jednostranné 
úkony provedené jednou ze Smluvních stran podle Smlouvy nebo podle zákona vůči 
Smluvní straně druhé se považují za doručené nejpozději pátým pracovním dnem poté, co 
jej Smluvní strana úkon činící podala ve formě doporučené listovní zásilky směřující na 
adresu bydliště či sídla druhé Smluvní strany touto Smluvní stranou deklarovanou 
v Poptávce/Nabídce (nebo později písemně oznámenou) k poštovní přepravě osobě 
s poštovní licencí, pokud si druhá Smluvní strana zásilku v úložní době minimálně pěti 
pracovních dnů nepřevezme a tato se vrátí zpět odesílateli. 



sazba -

produkt  

(požadov

ané)

Předpoklá

daný 

odběr v 

MWh

Jednotko

vá cena 

za 1 MWh

celková cena 

bez DPH (Kč)
Daň z EE

Cena s daní z EE 

bez DPH
výše DPH (Kč)

celková cena s 

DPH (Kč)

NN - dle 

přílohy č. 1 

ZD na 

období 23 

měsíců

C01d, 

C02d, 

C03d VT

1037 1066,00 1105442,00 29347,10 1134789,10 238305,71 1373094,81

NN - dle 

přílohy č. 1 

ZD na 

období 23 

měsíců

C25d, 

C26d VT 
404 1126,00 454904,00 11433,20 466337,20 97930,81 564268,01

NN - dle 

přílohy č. 1 

ZD na 

období 23 

měsíců

C25d 

C26d NT
224 789,00 176736,00 6339,20 183075,20 38445,79 221520,99

1665 1737082,00 47119,50 1784201,50 374682,32 2158883,82Cena celkem
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sazba -

produkt  

(požadov

ané)

Předpoklá

daný 

odběr v 

MWh VT

Předpoklá

daný 

odběr v 

MWh NT

Předpoklá

daný 

objem v 

MWh 

celkem

Jednotkov

á cena za 

1 MWh VT

Jednotkov

á cena za 

1 MWh NT

celková cena 

bez DPH (Kč)
výše DPH (Kč)

celková cena s 

DPH (Kč)

NN - dle 

přílohy č. 1 

ZD na 2 

roky

C01d 

C02d, 

C03d

1266,00 X 1266,00 1850,00 X 2342100,00 0,00 2342100,00

NN - dle 

přílohy č. 1 

ZD na 2 

roky

C25d, 

C26d
943,00 303,00 1246,00 2150,00 1655,00 2528915,00 0,00 2528915,00

VN - dle 

přílohy č. 1 

ZD na 2 

roky

VN 2670,00 X 2670,00 1950,00 X 5206500,00 0,00 5206500,00

4879,00 303,00 5182,00 10077515,00 0,00 10077515,00Cena celkem

Rozpis ceny plnění - Město Kroměříž                                                                                                                                            




