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Smlouva o centralizovaném zadávání 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 
 
Smluvní strany: 
 
Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, IČO 00297577, 
zastoupeno Mgr. Miroslavem Chlubnou - starostou 
(dále jen „Centrální zadavatel“) na straně jedné 
 
a 
 
1. Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO 

75026635, zastoupena Mgr. Zdeňkem Nowakem - ředitelem 
 (dále jen „Zadavatel I“) 
 
2.  Základní škola Orlová-Lutyně Školní 862 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO 

48004201, zastoupena Mgr. Markem Tešnarem - ředitelem 
 (dále jen „Zadavatel II“) 
 
3. Základní škola Orlová-Lutyně Mládí 726 okres Karviná, příspěvková organizace,  IČO 

75026643, zastoupena Mgr. Ing. Kateřinou Plintovou - ředitelkou 
      (dále jen „Zadavatel III“) 
 
4. Základní škola Orlová-Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO 

62331426, zastoupena Mgr. Kamilem Paloncym - ředitelem 
      (dále jen „Zadavatel IV“) 
 
5. Základní škola Orlová-Lutyně Ke Studánce 1050 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO 

48004219, zastoupena Mgr. Milanem Fusem - ředitelem 
      (dále jen „Zadavatel V“) 
 
6. Základní škola Orlová-Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO 

75026678, zastoupena PhDr. Soňou Balonovou - ředitelkou 
     (dále jen „Zadavatel VI“) 
 
7. Základní škola a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková 

organizace, Lutyňská 400, IČO 75026694, zastoupena Mgr. Halinou Sikorovou - ředitelkou 
     (dále jen „Zadavatel VII“) 
 
8.  Mateřská škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace, 

IČO 48806196, zastoupena Mgr. Janou Valoškovou – ředitelkou 
     (dále jen „Zadavatel  VIII“) 
 
9. Mateřská  škola  Orlová- Lutyně  Okružní  917  okres Karviná,  příspěvková  organizace, 
      IČO 48806188, zastoupena Mgr. Marií Bardoňovou - ředitelkou 
      (dále jen „Zadavatel IX“) 
 
10. Mateřská škola  Orlová-Lutyně  Na Vyhlídce 1143 okres Karviná, příspěvková  organizace, 

IČO 66182531, (odloučené pracoviště Lesní č.p. 859, Orlová – Lutyně) zastoupena Mgr. 
Yvonou Dluhošovou - ředitelkou 

      (dále jen „Zadavatel X“) 
 
11. Mateřská škola Orlová-Lutyně Ke Studánce 1033 okres Karviná, příspěvková organizace, 

IČO 06390757, zastoupena PhDr. Bc. Karin Fodorovou, PhD. - ředitelkou 
      (dále jen „Zadavatel XI“) 
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12. Dům dětí a mládeže Orlová, příspěvková organizace, Masarykova třída 958, Orlová-Lutyně, 
IČO 75122073, zastoupena Mgr. Janou Šertlerovou - ředitelkou 

      (dále jen „Zadavatel XII“) 
 
13. Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace, Osvobození 797, Orlová-Lutyně, IČO 

65890825, zastoupena Bc.Barborou Heczkovou - ředitelkou 
 (dále jen „Zadavatel XIII“) 
 
14. Nestátní denní zařízení DUHA, o. p. s., Mládí 725, Orlová-Lutyně, IČO 27778584, zastoupena 

PaedDr. Marcelou Královou – jednatelkou  
     (dále jen „Zadavatel XIV“)  
 
15. Dům seniorů „POHODA“, o. p. s., Mládí 725, Orlová-Lutyně, IČO 25852051, zastoupena  Bc. 

Vítězslavou Lojkovou - ředitelkou 
      (dále jen „Zadavatel XV“) 
 
16. Městská knihovna Orlová, příspěvková organizace, Masarykova třída 1324, Orlová- Lutyně, 

IČO 72050098, zastoupena Bc. Ivou Suškovou - ředitelkou  
      (dále jen „Zadavatel XVI“) 
 
17. Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace, Adamusova 1269, Orlová-Lutyně, IČO 

72076674, zastoupena Mgr. Jarmilou Bernou, ředitelkou                                              
      (dále jen „Zadavatel XVII“) 
 
18. Domov Vesna, příspěvková organizace, Kpt. Jaroše 999, Orlová-Lutyně, IČO 75154391, 

zastoupena Ing. Vítem Macháčkem - ředitelem 
      (dále jen „Zadavatel XVIII“)  
 
19. SMO, městská akciová společnost Orlová, Okružní 988, Orlová–Lutyně, IČO 60793163, 

zastoupena  – Karlem Volfem předsedou představenstva a Ing. Janem Muroňem 
místopředsedou představenstva 

      (dále jen „Zadavatel XIX“)  
 
(Zadavatel 1 až 19 společně – dále jen „Podřazení zadavatelé“) na straně druhé 
 

tuto 
 

smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky. 
 

I. Předmět smlouvy. 
 
1. Centrální zadavatel a veřejný zadavatel uzavírají tuto smlouvu  v souladu s § 9, zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek za účelem centralizovaného zadávání veřejných 
zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky kupované na komoditních burzách ve smyslu § 64, 
písm. c) výše uvedeného zákona.  

2. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Centrálního zadavatele 
a Veřejného zadavatele ke třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s podáním 
centrální poptávky po elektřině a plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny (dále 
„Poptávka po elektřině“) na Českomoravské komoditní burze Kladno, se sídlem v Kladně, 
nám. Sítná 3127, PSČ: 272 01, IČ: 49546392 (dále „Burza“). 

3. Centrální zadavatel prohlašuje, že bude vykonávat činnosti dle této smlouvy v souladu 
s příslušnými právními předpisy a pravidly Burzy. 

4. Veřejný zadavatel prohlašuje, že bere na vědomí skutečnost, že burzovní obchod uzavřený 
na Burze na základě této smlouvy a s ní související Poptávky po elektřině zadané Centrálním 
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zadavatelem, zakládá smluvní vztah mezi příslušným veřejným zadavatelem a příslušným 
dodavatelem. 

 
 

II. Práva a povinnosti účastníků smlouvy 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že komplexní realizaci podání centrální Poptávky po elektřině na 

Burze zajistí Centrální zadavatel, a to na účet svůj a na účet Podřazeného zadavatele 
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Centrální zadavatel je pověřen vystupovat za Podřazeného 
zadavatele navenek vůči třetím osobám, a to zejména vůči Burze a vůči společnosti  
FIN-servis, a.s. se sídlem v Kladně, Dr. Vrbenského 2040, PSČ: 272 01, IČ: 26439573 (dále 
„Dohodce“). 

3. Podřazený zadavatel pověřuje Centrálního zadavatele k podání žádosti o zařazení 
do evidence Registračního centra Burzy, a tím souhlasí s archivací údajů o sobě 
v Registračním centru Burzy. 

4. Podřazený zadavatel pověřuje Centrálního zadavatele k vystavení plné moci Dohodci 
k zastupování při všech úkonech učiněných na Burze v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy. 

5. Podřazený zadavatel pověřuje Centrálního zadavatele k zaplacení poplatku za zařazení 
do evidence Registračního centra Burzy a poplatku za udělení vstupenky na burzovní 
shromáždění. 

6. Podřazený zadavatel pověřuje Centrálního zadavatele k uzavření smlouvy s Dohodcem, 
o zastupování při všech úkonech učiněných ve vztahu k Burze v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy. 

7. Podřazený zadavatel pověřuje Centrálního zadavatele k zadání Poptávky po elektřině do 
obchodně-informačního systému Burzy. 

8. Podřazený zadavatel se zavazuje spolupracovat s Centrálním zadavatelem, Burzou 
a Dohodcem a poskytovat jim veškerou nezbytnou a požadovanou součinnost, a to zejména 
při zařazení Centrálního zadavatele, včetně Podřazeného zadavatele, do evidence 
Registračního centra Burzy a při přípravě přihlášky Poptávky po elektřině. 

9. Podřazený zadavatel se zavazuje informovat Centrálního zadavatele o všech podstatných 
skutečnostech, které mají vliv na plnění předmětu této smlouvy. 
 
 
III. Obchodní tajemství 

 
Smluvní strany se zavazují neposkytnout obsah této smlouvy nebo informace s ní související 
třetím osobám bez písemného souhlasu všech smluvních stran. To neplatí, pokud taková 
povinnost vyplývá ze zákona nebo z předpisu zákon provádějící. 
 
 
 

IV. Úhrada nákladů 
 
Centrální zadavatel prohlašuje, že poplatek za zařazení do evidence Registračního centra Burzy 
a poplatek za udělení vstupenky na burzovní shromáždění zaplatí ke své tíži a nebude jej 
požadovat po Podřazeném zadavateli. 

 
 
 

V. Doba trvání smlouvy 
 
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to ode dne jejího podpisu všemi smluvními 
stranami. 
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VI. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.  
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost 
pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město 
Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o 
registru smluv). 

3. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto 
související zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále je „Zákon“). V případě 
porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze 
smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. 
Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě 
uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat 
povinnostem vyplývajícím z GDPR nebo Zákona. 

4. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí občanským 
zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními přepisy. 

5. Smlouva se vyhotovuje ve 20 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každý 
účastník smlouvy obdrží jeden stejnopis. 

6. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění: tato smlouva byla schválena RMO dne 27.01.2021, č. usnesení 
1630/43. 

7. Smlouva může být změněna či doplněna pouze písemným dodatkem podepsaným všemi 
účastníky. 

 
 
 
V Orlové dne 18.02.2021                                 
                                                                                                 
 
 

Za Centrálního zadavatele    ………………………………... 
        Mgr. Miroslav Chlubna 

                    starosta 
 
 
Za Podřazené zadavatele: 
 
 
Za Zadavatele I:                 …………………………………                              
          Mgr. Zdeněk Nowak                                                         

                          ředitel                   
 
 
Za Zadavatele II:     ………………………………….       
          Mgr. Marek Tešnar 
                  ředitel 



 
 
 

Smlouva o centralizovaném zadávání                                                                                              Strana 5 (celkem 3) 

 
 
 
Za Zadavatele III:       ………………………………….         
          Mgr. Ing. Kateřina Plintová 
      ředitelka 
 
 
 
Za Zadavatele IV:      ………………………………….         
          Mgr. Kamil Paloncy 
                    ředitel 
 

 
 
Za Zadavatele V:     ………………………………….         
          Mgr. Milan Fus 
                   ředitel 
 
 

      Za Zadavatele VI:     ………………………………….         
          Mgr. Věra Vrlíková 
                    ředitelka 
 

 
 

Za Zadavatele VII:       ………………………………….         
          Mgr. Halina Sikorová 
                   ředitelka 

 
 
 
 

Za Zadavatele VIII:       ………………………………….         
          Mgr. Jana Valošková 
                    ředitelka 

 
 
 

Za Zadavatele IX:      ……………………………….         
          Mgr. Marie Bardoňová 
                    ředitelka 

 
 

Za Zadavatele X:      ………………………………….         
          Mgr. Yvona Dluhošová 
                    ředitelka 
 
 
 
Za Zadavatele XI:     ………………………………….         
        PhDr. Bc. Karin Fodorová 

                      ředitelka 
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Za Zadavatele XII:       ………………………………….         
          Mgr. Jana Šertlerová 
                 ředitelka 

 
 
 
 

Za Zadavatele XIII:      ………………………………….         
          Bc. Barbora Heczková 
                ředitelka 

 
 
 

Za Zadavatele XIV:       ………………………………….         
          PaedDr. Marcela Králová 
                  jednatelka 

 
 
 

Za Zadavatele XV:       ………………………………….         
          Bc. Vítězslava Lojková 
                 ředitelka 

 
 
 

Za Zadavatele XVI:       ………………………………….         
               Bc. Iva Sušková 
                 ředitelka 

 
 

 
Za Zadavatele XVII:       ………………………………….         
          Mgr. Jarmila Berná 

ředitelka   
 
 

 
Za Zadavatele XVIII:      ………………………………….         
         Ing. Vít Macháček 
                  ředitel 

 
 
Za Zadavatele XIX:      ………………………………….         
                Karel Volf    
      předseda představenstva 
 
      

………………………………….         
               Ing. Jan Muroň             

        místopředseda představenstva 
 


