
č:ESKOMOl!A VSKÁ 

KOMODITNÍ BURZA KLADNO 

Závěrkový list č. EL-20210517-2020-18 
(pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny) 

Číslo aukce: 2020 

Dodavatel (prodávající): 

Zapsán v: 
Sídlo: 
IČO: 25911945 
Bankovní spojení: 
Zastoupen: 
Jméno a příjmení makléře: 
Evidenční číslo makléře: 

Odběratel (kupující): 

Zapsán v: 
Sídlo: 
IČO: 61389030 
Bankovní spojení: 
Zastoupen: 
Jméno a příjmení makléře: 
Evidenční číslo makléře: 

Popis produktu: 

Počet odběrných míst: 

Technické parametry dodávky: 

Termín dodávky: 

Celkové množství dodávky: 

Datum konání burzovního shromáždění: 17. května 2021 

Lumius, spol. s r.o. 

OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27060 
Horní 700, 739 25 Sviadnov 
DIČ: CZ25911945 
5030012603/5500 

ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. 

rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR 
Rozvojová 236, 165 02 Praha 6 
DIČ: CZ61389030 
4193962/0800 

Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky 
elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí 

2 

viz Příloha závěrkového listu č. 1 

1.1.2022 - 31.12.2022 

2 275 MWh 

Rozdělení celkového množství dodávky na jednotlivé kalendářní měsíce roku 2022: 

leden 172 

únor 166 

březen 185 

duben 179 

květen 191 

červen 195 

Jednotková kupní cena - jednotarif (bez DPH): 

Jednotková kupní cena - dvoutarif (rok) 

červenec 

srpen 

září 

říjen 

listopad 

prosinec 

vysoký tarif VT (bez DPH): 
nízký tarif NT (bez DPH): 

Období platnosti cenového dvoutarifu: VT: Pracovní dny od 8.00 hod. do 20.00 hod. 

200 

214 

184 

195 

197 

197 

1 898 CZK/MWh 

2 084 CZK/MWh 
1 733 CZK/MWh 

NT: Pracovní dny od 20.00 hod. do 8.00 hod. Soboty, neděle a 
dny státem uznávaných svátků od 0.00 hod. do 24.00 hod 
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Použití tarifů - viz Příloha závěrkového listu č. 1 

Zúčtovací podmínky 

Zúčtovací období: měsíc 

Splatnost zúčtovací faktury: 14 dní 

Zálohy v průběhu zúčtovacího období: měsíční - splatné k 15. dni měsíce ve výši 80% 
předpokládaného objemu měsíční dodávky 

Období a způsob sjednávaní odběrových diagramů: viz Příloha závěrkového listu č. 1 

Ostatní podmínky: 

Dodavatel bude odběrateli účtovat dodávku samostatnou fakturou v listinné (papírové) podobě za každé 
odběrné místo zvlášť. 

Dodavatel bude odběrateli předepisovat a účtovat zálohy samostatným předpisem a samostatným daňovým 
dokladem o přijetí platby v listinné (papírové) podobě za každé odběrné místo zvlášť. 

Dodavatel je povinen na výslovné vyžádání jednotlivého odběratele: 
• používat elektronickou fakturu s následným zasláním faktury v papírové podobě.
• namísto faktury za každé jednotlivé odběrné místo používat sloučenou fakturu s rozpisem jednotlivých
odběrných míst.
• namísto předpisu záloh a daňového dokladu o přijetí platby za každé jednotlivé odběrné místo používat
sloučený předpis záloh a sloučený daňový doklad o přijetí platby s rozpisem jednotlivých odběrných míst.
• namísto sloučené faktury používat fakturu na každé jednotlivé odběrné místo.
• namísto sloučeného předpisu záloh a sloučeného daňového dokladu o přijetí platby používat předpis záloh
a daňový doklad o přijetí platby za každé jednotlivé odběrné místo.
• používat fakturu v listinné (papírové) podobě
• používat předpis záloh a daňový doklad o přijetí platby v listinné (papírové) podobě

Odběratel je oprávněn uplatnit u dodavatele požadavek na změnu výše Roční rezervované kapacity (RRK) v 
rámci energetických předpisů. 

Odběratel je oprávněn uplatnit u dodavatele požadavek na zajištění Měsíční rezervované kapacity na 
příslušný kalendářní měsíc v rámci příslušných energetických předpisů. 

Dodavatel je povinen po ukončení dodávky poskytnout odběrateli bezplatně odběrový diagram (hodinový 
profil spotřeb) ve formátu .xls za všechna odběrná místa. 

Dodavatel je povinen jmenovat pro zajištění obchodního styku s odběratelem konkrétní kontaktní osobu, 
která bude odběrateli operativně k dispozici pro řešení případných problémů při dodávce komodity, řešení 
reklamací souvisejících s fakturací, včasné zpracování požadavků na změny parametrů odběrných míst, 
apod. 

Odběratel je oprávněn zveřejnit závěrkový list ve veřejně přístupných evidencích. 

Dodavatel je povinen vystavit odběrateli platební kalendář s uvedením počtu, výše a splatnosti záloh 
nejpozději do 15 kalendářních dnů po zahájení dodávky. 

Odběratel je oprávněn požadovat po dodavateli zahájení dodávky elektřiny i do odběrného místa, které 
po uzavření burzovního obchodu (závěrkového listu) zřídí nově. V takovém případě je dodavatel povinen 
zahájit dodávku elektřiny za cenu a za podmínek uzavřeného burzovního obchodu. Dodavatel je oprávněn 
odmítnout zahájení dodávky pouze v případě, že roční množství dodávky silové elektřiny do nově zřízeného 
odběrného místa (odběrných míst) překročí 10 % celkového ročního množství dodávky, sjednaného pro 
odběratele burzovním obchodem (závěrkovým listem). 
Dodavatel je povinen po skončení dodávky poskytnout data o odběrech a fakturaci na všech odběrných 
místech v elektronické podobě ve formátu XLS do 28.2.2022 centrálnímu odběrateli,Středisku společných 
činností AV ČR, v. v. i., paní  na emailovou adresu 
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3. Smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakékoliv změny v kontaktních údajích. Za
doručené budou považovány i písemnosti, které se vrátí odesílající smluvní straně jako nedoručené
v důsledku neoznámení nových kontaktních údajů stranou, která je adresátem.

Kontaktní údaje: 

Dodavatel:  

Odběratel:  

Mlčenlivost 

1. Dodavatel a odběratel se zavazují, že neposkytnou závěrkový list jako celek ani jeho část (která není
veřejně známa) a neveřejné informace z něho plynoucí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu
druhé smluvní strany, kromě případů, kdy jim zveřejnění nebo poskytnutí třetí osobě určuje příslušný
právní předpis.

2. Dodavatel a odběratel se zavazují přijmout technická a organizační vnitřní opatření k ochraně neveřejných
informací, zejména důvěrných informací a osobních údajů.

Předcházení škodám 

1. Dodavatel a odběratel jsou povinni navzájem se informovat o všech skutečnostech, kterých jsou si
vědomi, a které by mohly vést ke škodám, a jsou povinni usilovat o odvrácení hrozících škod.

2. Dodavatel a odběratel se zprostí povinnosti k náhradě škody za podmínek dle ust. § 2913 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, nebo za podmínek vyplývajících ze zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích v platném
znění.

Ostatní ujednání 

1. Závěrkový list je Smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny mezi držitelem licence na obchod
s elektřinou (dodavatelem) a zákazníkem (odběratelem), uzavřenou podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění, zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích v platném znění (Energetický zákon) a příslušných souvisejících
právních předpisů.

2. Dodavatel a odběratel jsou povinni postupovat při plnění podmínek burzovního obchodu (závěrkového
listu) v souladu s podmínkami příslušného burzovního obchodu (závěrkového listu), platnými pravidly
provozování distribuční soustavy místně příslušného provozovatele distribuční soustavy, příslušnými
právními předpisy a technickými normami.

3. Odběratel je oprávněn ukončit odběr elektřiny v odběrném místě v případě, kdy dodavateli doloží, že
ukončuje odběr elektřiny z důvodu změny převodu vlastnických práv k odběrnému místu nebo z důvodu
fyzické likvidace odběrného místa (živelní pohroma, demolice). V takovém případě je dodavatel povinen
ukončit dodávku elektřiny do odběrného místa nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oznámení
odběratele o ukončení odběru elektřiny z výše uvedených důvodů.

4. Dodavatel a odběratel jsou se souhlasem burzy oprávněni ukončit plnění burzovního obchodu
(závěrkového listu) rovněž vzájemnou písemnou dohodou.

5. Uzavřením burzovního obchodu (závěrkového listu) se ke dni zahájení sjednané dodávky elektřiny do
odběrného místa ruší všechny smluvní vztahy související s dodávkou elektřiny do tohoto odběrného
místa, které byly uzavřeny mezi dodavatelem a odběratelem nebo jejich právními předchůdci před
uzavřením burzovního obchodu.

6. Pokud by se jakékoliv ustanovení závěrkového listu dostalo do rozporu s platným právním řádem
české republiky či mezinárodní smlouvou, kterou je česká republika vázána, bude takovéto ustanovení
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automaticky považováno za neplatné a bude postupováno dle aktuální právní úpravy. Tato skutečnost 
nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení závěrkového listu. 

7. Dodavatel a odběratel jsou povinni vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly případné spory vyplývající
z burzovního obchodu (závěrkového listu) urovnány smírnou cestou, k tomuto vyvinou vzájemnou
součinnost.

Rozhodčí doložka: 

Veškeré spory vznikající z burzovního obchodu (závěrkového listu) a v souvislosti s ním, které se nepodaří 
odstranit jednáním mezi stranami, budou s konečnou platností rozhodnuty Mezinárodním rozhodčím soudem 
při českomoravské komoditní burze, který je stálým rozhodčím soudem podle§ 13 zákona č. 216/1994 Sb. 
o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, podle jeho Řádu, a to jedním nebo třemi rozhodci
ustanovenými v souladu s uvedeným Řádem.

V Kladně dne 17.5.2021 

za dodavatele 

 za ČMKB 
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