
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:
CENTRAL EUROPeT a s

se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, IČ 278 65 444, DIČ CZ 699000864, zastoupená Davidem Kučerou, generálním 
sekretářem a prokuristou POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl B, 
vložka 15362
dále pro účely této smlouvy jen „Energetická burzau 

a
Účastník obchodování 
tuto smlouvu uzavírá

Počet odběratelů:
□ jeden odběratel1

Právní forma odbératele(ů):
□ obec nebo kraj (event, 
jimi zřízené subjekty)

Údaje o odběrateli / hlavním odběrateli:

Obchodní firma/Název obce/Název org. složky státu/Název jiného subjektu:
Městská část Praha 13 
Se sídlem:
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky 
Korespondenční adresa3 *:
Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5,158 00
E-mail pro elektronické zasílání faktur: kratochvilovaj@praha13.cz
Zastoupená: IČO: 00241687
Ing. Davidem Vodrážkou - starosta
Zápis ve veřejném rejstříku: DIČ: CZ00241687

Údaje o zástupci odběratele / zástupci hlavního odběratele / Externím společném zástupci všech odběratelů: 

Název/Jméno a příjmení:

Se sídlem/Bytem:

Korespondenční adresa3:

Zastoupen (jde-li o právnickou osobu): IČO:

Zápis ve veřejném rejstříku: DIČ:

odběratel(é) dále pro účely této smlouvy jen: „Účastník obchodování11 

i (Energetická burza a Účastník obchodování dále sp olečně jen „Smluvní strany1')

I více sdružených odběratelů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy s tím, že

[XI jeden ze sdružených odběratelů 
přímo nebo nepřímo zastupuje 
ostatní sdružené odběratele (hlavní 
odběratel)2

I I ČR prostřednictvím org. složky 
státu (event, jimi zřízené subjekty)

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

I I obchodní 
společnost

□ jiná právnická 
osoba

1 Použijte také pro případ centrálního zadavatele podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek
2 Plná moc či jiný dokument prokazující oprávnění k zastupování (př. smlouva o centralizovaném nákupu) musi být doložena
před podpisem této smlouvy
b Nevyplní se, je-li shodná se sídlem

mailto:kratochvilovaj@praha13.cz


B. Smluvní ujednání
B.1 Pojmy. Ňevyplývá-li z kontextu jinak, mají dále uvedená slova a výrazy víéto smlouvě následující význam:

(a) Trh: trh pro konečné zákazníky organizovaný Energetickou burzou podle zák. č. 229/1992 Sb., o komoditních 
burzách:
(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;
(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.

i B.2 Základní ustanovení. Za podmínek mezi Smluvními stranami dohodnutých poskytuje Energetická burza 
i Účastníkovi obchodování oprávnění (i) nakupovat Komodity ná 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 
j oprávnění k nákupu Komodit na Trhu a za související služby odměnu v podobě burzovních poplatků. Účastník 
j obchodování se zavazuje, že Komodity bude na Trhu nakupovat výlučně pro účely vlastní spotřeby anebo, pokud tomu 
[ tak není, že disponuje platným oprávněním, umožňujícím mu nákup Komodit ha Trhu za účelem jejich následného 
j prodeje.
| 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 obchodováni 
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 íet ve vztahu kjeho majetku (i) nebyl prohlášen konkurz nebo povoleno 

vyrovnání nebo zamítnut návrh ria 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 pra 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
j D.1 Vstupenka. Tato smlouva slouží zároveň jako vstupenka na burzovní shromáždění a opravňuje Účastníka 
i obchodování k nakupování komodit na Trhu.

E. Sdružení Odběratelé
E.1 Oprávnění Sdružených Odběratelů. Úzavírá-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 
za podmínek stanovených touto Smlouvou a Burzovními předpisy. 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.
E.3 Zastoupení (Sdruženého) Odběratele. Uzavírá-li (Sdružený) Odběratel tuto smlouvu prostřednictvím zástupce, je j 
povinen nej později při uzavření této smlouvy doložit Burze oprávnění zástupce k takovému zastupování (př. plná moc J

2



nebo smlouva, z níž bude plynout oprávnění 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 

I 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 ; 
1 oprávněnou za smluvní stranu v těchto věcech jednat.

G, Ostatní ujednání

j G.1 Rozhodné právo. Tato Smlouva se uzavírá v souladu s ustanovením § 1746 o'dst. 2 občanského zákoníku č.
89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato Smlouva se řídí právem České republiky.

: G.2 Účinnost smlouvy. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti 

í j^j datem jejího uzavření (datum podpisu poslední j—j dnem.

Je-li však zákonem vyžadováno uveřejnění této smlouvy v registru smluv, nenabude tato smlouva účinnosti dříve než 
dnem takového uveřejnění.

| 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 

i smluvními stranami, jejichž předmětem je oprávnění Účastníka obchodování obchodovat s Komoditami na Trhu. 
í G.5 Schvalující doložka. Tato smlouva byla schválena usnesením RMČ Praha 13 č. UR 0386 ze dne 9.9.20194 
! G.6 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. Uveřejnění této smlouvy 
| v registru smluv, je-li zákonem vyžadováno, zajistí Účastník obchodování. Tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství.
j G.7 Počet stejnopisů. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 
j jednom vyhotovení.

V Praze, dne
1R 09. 2019

V Praze, dne

Za Účastníka obchodování:____________________ Za POWER EXCHANGE CENTRAL EUR<

Jméno:
Funkce:

‘ Vyplní se, jde-li o kraj nebo obec, kde se vyžaduje předchozí rozhodnutí orgánu obce/kraje.


