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SMLOUVA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 
 

 

 

Smluvní strany: 

 

Město Žďár nad Sázavou 

Sídlo: Žižkova 227/1 Žďár nad Sázavou, 591 01 

IČ: 00295841; DIČ: CZ00295841 

Zastoupeno: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA starostou  

(dále „Centrální zadavatel“) 

na straně jedné 

 

a Obec Krásněves 

Sídlo: Krásněves 52, Krásněves 594 44 

IČ: 00545210; DIČ: CZ00545210 

Zastoupena: Karlem Uhlířem, starostou  

 (dále „Pověřující zadavatel č. 1“) 

 

a Obec Pokojov 

Sídlo: Pokojov 9, Pokojov, 592 14  

IČ: 00599697; DIČ: CZ00599697 

Zastoupena: Ing. Pavlem Svobodou, starostou  

 (dále „Pověřující zadavatel č. 2“) 

 

a Active – středisko volného času, příspěvková organizace 

se sídlem: Dolní 3 Žďár nad Sázavou, 591 01 

IČ: 72052414 

zastoupeno: Mgr. Lubošem Strakou, ředitelem 

(dále „Pověřující zadavatel č. 3“) 

 

a SPORTIS, příspěvková organizace 

se sídlem: Horní 1679/22 Žďár nad Sázavou, 59101  

IČ: 65759800 

zastoupena: MVDr. Vladimírem Kovaříkem, ředitelem 

(dále „Pověřující zadavatel č. 4“) 

 

a Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou   

se sídlem Havlíčkovo náměstí 5, Žďár nad Sázavou, 591 01   

IČ: 00093050 

zastoupena: Mgr. Romanem Kratochvílem, ředitelem 

(dále „Pověřující zadavatel č. 5“) 

 

a Kultura Žďár, příspěvková organizace  

se sídlem Dolní 183/30, Žďár nad Sázavou, 591 01 

IČ: 72053682 

zastoupena: Ing. Marcelou Lorencovou, ředitelkou 

(dále „Pověřující zadavatel č. 6“) 

 

a Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace   

se sídlem Okružní 729/73, Žďár nad Sázavou, 591 01 

IČ: 71001565 

zastoupena: Mgr. Ivetou Klusákovou, ředitelkou 

(dále „Pověřující zadavatel č. 7“) 
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a Poliklinika Žďár nad Sázavou   

se sídlem Studentská 4, Žďár nad Sázavou, 591 01 

IČ: 48899119 

zastoupena: Ing. Ilonou Komínkovou, ředitelkou 

(dále „Pověřující zadavatel č. 8“) 

 

a Sociální služby města Žďáru nad Sázavou    

se sídlem Okružní 67, Žďár nad Sázavou, 591 01 

IČ: 43379168 

zastoupeny: Mgr. Václavem Šerákem, ředitelem 

(dále „Pověřující zadavatel č. 9“) 

 

a Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2     

se sídlem Komenského 2, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 

IČ: 48897426 

zastoupena: Mgr. Miroslavem Kadlecem, ředitelem 

(dále „Pověřující zadavatel č. 10“) 

 

a Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6      

se sídlem Komenského 6, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 

IČ: 8895229 

zastoupena: Mgr. Ivem Kuttelwascherem, ředitelem 

(dále „Pověřující zadavatel č. 11“) 

 

a Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4       

se sídlem Švermova 4, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 

IČ: 43380123 

zastoupena: PaedDr. Jaroslavem Ptáčkem, ředitelem 

(dále „Pověřující zadavatel č. 12“) 

 

a Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace   

se sídlem Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou 6, 591 01 

IČ: 71196234 

zastoupena: Mgr. Ivanem Vítkem, ředitelem 

(dále „Pověřující zadavatel č. 13“) 

 

a Základní umělecká škola Františka Drdly,   

se sídlem Doležalovo náměstí 4, Žďár nad Sázavou, 591 01 

IČ: 72052422 

zastoupena: Mgr. Danou Foralovou, ředitelkou 

(dále „Pověřující zadavatel č. 14“) 

 

a obec Herálec 

Sídlo: Herálec 80, Herálec pod Žákovou horou, 592 01   

IČ: 00294306; DIČ: CZ00294306 

Zastoupena: Zdeňkem Gregorem, starostou  

 (dále „Pověřující zadavatel č. 15“) 

 

 

 

dále společně také „Pověřující zadavatelé“ na straně druhé 
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S OHLEDEM NA TO, ŽE:  

(A) Smluvní strany mají zájem dosáhnout úspor při nákupu elektřiny/plynu v důsledku většího 

množství poptávané komodity (dosažení efektu množstevních slev) a zároveň;  

(B) Pověřující zadavatelé mají zájem využít odborných služeb Centrálního zadavatele, který na jejich 

účet centrálně zadá veřejnou zakázku či veřejné zakázky na nákup elektřiny/plynu, a dosáhnout tak 

úspory související s pořízením dodávek elektřiny/plynu;  

 

uzavírají spolu Centrální zadavatel a Pověřující zadavatelé dle ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tuto smlouvu o centralizovaném zadávání 

veřejných zakázek:  

 

 

I.  

Definice pojmů 

 

Smluvní strany se dohodly, že níže uvedené výrazy použité v této smlouvě mají následující význam:  

1. „Elektřinou“ se pro účely této smlouvy rozumí elektrická energie s dodávkou do odběrného místa 

konečného zákazníka na území ČR, 

2. „Plynem“ se pro účely této smlouvy rozumí zemní plyn v plynném stavu (kód nomenklatury 27 

11 21) s dodávkou do odběrného místa konečného zákazníka na území ČR, 

3. „Veřejnými zakázkami“ se pro účely této smlouvy rozumí: 

a. Jedna nebo více veřejných zakázek na sdružené služby dodávek Elektřiny pro Centrálního 

zadavatele a pro všechny Pověřující zadavatele poskytované v průběhu Období 

centralizovaných dodávek a 

b. Jedna nebo více veřejných zakázek na sdružené služby dodávek Plynu pro Centrálního 

zadavatele a pro všechny Pověřující zadavatele poskytované v průběhu Období 

centralizovaných dodávek. 

4. „Obdobím centralizovaných dodávek“ se rozumí doba neurčitá. 

5. „Energetickou burzou“ se pro účely této smlouvy rozumí komoditní burza ve smyslu zákona 

č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, mající sídlo v ČR, na které se obchoduje 

s Elektřinou/Plynem;  

6. „Zákonem“ se pro účely této Smlouvy rozumí zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění; 

 

II.  

Předmět smlouvy 

 

1. Centrální zadavatel a Pověřující zadavatelé se touto smlouvou sdružují za účelem společného 

postupu při zadávání a realizaci Veřejných zakázek. Smluvní strany se dohodly, že Centrální 

zadavatel provede zadávací řízení a zadá každou z Veřejných zakázek vždy na účet svůj a na účet 

Pověřujících zadavatelů ve smyslu § 9 odst. 1 písm. b) Zákona a za podmínek dále stanovených v 

této Smlouvě.  

2. Vzhledem k tomu, že se jedná o dodávky kupované na komoditních burzách podle ustanovení § 64 

písm. c) Zákona, budou Veřejné zakázky zadávány ve formě jednacího řízení bez uveřejnění.  

3. Centrální zadavatel v rámci každé Veřejné zakázky podá na trhu organizovaném Energetickou 

burzou poptávku na nákup Elektřiny/Plynu svým jménem a jménem Pověřujících zadavatelů. 

Pověřující zadavatelé berou na vědomí, že na základě této Centrálním zadavatelem zadané 

poptávky zakládá uzavřený burzovní obchod na Energetické burze smluvní vztah mezi příslušným 
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Pověřujícím zadavatelem a příslušným dodavatelem. Vyžadují-li to právní předpisy nebo pravidla 

Energetické burzy, uzavře Centrální zadavatel s Energetickou burzou nebo dohodcem působícím 

na Energetické burze jménem Pověřujících zadavatelů smlouvu zřizující přístup Pověřujících 

zadavatelů na trh Energetické burzy a/nebo smlouvu o zprostředkování obchodu na Energetické 

burze. Současně Centrální zadavatel je oprávněn jménem Pověřujících zadavatelů uzavřít veškeré 

další smlouvy o poskytování služeb v souvislosti s nákupem na Energetické burze. 

4. Je-li Období centralizovaných dodávek dobou neurčitou nebo je-li delší než jeden rok, určí 

Centrální zadavatel po konzultaci s Pověřujícími zadavateli, zda dodávky budou v průběhu 

Období centralizovaných dodávek zajištěny jednou nebo více Veřejnými zakázkami a na jaká 

dodávková období budou v Období centralizovaných dodávek dodávky rozloženy. 

 

 

III.  

Práva a povinnosti účastníků smlouvy 

 

1.  Centrální zadavatel je povinen vykonávat činnosti dle této smlouvy v souladu s příslušnými 

právními předpisy a pravidly Energetické burzy. 

2.  Pověřující zadavatelé se zavazují informovat Centrálního zadavatele o všech podstatných 

skutečnostech, které mají vliv na plnění předmětu této smlouvy. 

3.  Centrální zadavatel má právo po Pověřujících zadavatelích požadovat jakékoliv písemné 

informace související s:  

a. definováním předmětu, času a místa plnění Veřejných zakázek z hlediska druhu a 

finančního limitu,  

b. stanovením výše předpokládané hodnoty Veřejných zakázek a podmínek pro 

rozdělení předmětu Veřejných zakázek na části,  

c. další činností Pověřujících zadavatelů ve vztahu k poptávanému předmětu plnění 

Veřejných zakázek. 

4.  Centrální zadavatel je povinen provádět zařizování záležitostí Pověřujících zadavatelů dle této 

smlouvy s odbornou péčí a chránit jemu známé zájmy Pověřujících zadavatelů související se 

zařizováním jejich záležitostí. 

5.  Centrální zadavatel je dále povinen:  

a. zahájit a vést vlastní průběh zadávacích řízení podle Zákona a  

b. kdykoliv na požádání předložit Pověřujícímu zadavateli příslušnou dokumentaci 

vážící se k Veřejným zakázkám. 

6.  Pověřující zadavatelé zmocňují Centrálního zadavatele, aby si jejich jménem, vyžaduje-li tak 

zákon nebo pravidla Energetické burzy, po uzavření burzovního obchodu písemně s příslušným 

vítězným dodavatelem stvrdil podmínky uzavřeného burzovního obchodu. 

7.  Pověřující zadavatelé zmocňují Centrálního zadavatele ke všem právním jednáním a faktickým 

úkonům týkajících se řízení o opravných prostředcích podle Zákona před Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže, Krajským soudem v Brně nebo Nejvyšším správním soudem ČR a Centrální 

zadavatel uvedené zmocnění přijímá. 

8.  Pověřující zadavatelé jsou povinni zajistit ukončení dodávek Plynu/Elektřiny do odběrných míst 

od předchozího dodavatele (nebyl-li burzovní obchod uzavřen s týmž dodavatelem) nejpozději do 

dne předcházejícího zahájení dodávek na základě smlouvy uzavřené v rámci Veřejných zakázek. 
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IV.  

Úhrada nákladů 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že Centrální zadavatel zadává Veřejnou zakázku na své náklady a 

Pověřující zadavatelé se nepodílejí žádným způsobem na nákladech Centrálního zadavatele. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Centrální zadavatel je povinen uhradit veškeré sankce uložené 

příslušnými orgány veřejné správy podle Zákona a Pověřující zadavatelé se nepodílejí jakýmkoliv 

způsobem na úhradě těchto sankcí. 

 

V.  

Způsob komunikace 

  

1. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence mezi nimi vztahující se k Veřejným 

zakázkám musí být učiněna v písemné formě, přičemž písemná forma je zachována i v případě 

faxové nebo e-mailové zprávy učiněné jak se zaručeným elektronickým podpisem tak i bez něj.  

2. Kontaktní osoba pro Veřejné zakázky:  

a. Centrální zadavatel: Ing. Michal Bačovský; michal.bacovsky@zdarns.cz 

b. Pověřující zadavatel č. 1: Karel Uhlíř; starosta@krasneves.eu 

c. Pověřující zadavatel č. 2: Ing. Pavel Svoboda; obec.pokojov@seznam.cz 

d. Pověřující zadavatel č. 3: Mgr. Luboš Straka; straka@activezdar.cz 

e. Pověřující zadavatel č. 4: MVDr. Vladimír Kovařík; kovarik@sportispo.cz 

f. Pověřující zadavatel č. 5: Mgr. Roman Kratochvíl; reditel@knihzdar.cz 

g. Pověřující zadavatel č. 6: Ing. Marcela Lorencová;  lorencova.m@dkzdar.cz 

h. Pověřující zadavatel č. 7: Mgr. Iveta Klusáková; reditelstvi@mszdar.cz 

i. Pověřující zadavatel č. 8: Ing. Ilona Komínková; kominkova@poliklinikazr.cz 

j. Pověřující zadavatel č. 9: Mgr. Václav Šerák; reditelstvi@socsluzbyzdar.cz 

k. Pověřující zadavatel č. 10: Mgr. Miroslav Kadlec; mkadlec@2zszdar.cz 

l. Pověřující zadavatel č. 11: Mgr. Ivo Kuttelwascher; reditel@3zszdar.cz 

m. Pověřující zadavatel č. 12: PaedDr. Jaroslav Ptáček; reditel@4zszdar.cz 

n. Pověřující zadavatel č. 13: Mgr. Ivan Vítek; reditel@1zdar.cz 

o. Pověřující zadavatel č. 14: Mgr. Dana Foralová; zuszdarnsreditel@seznam.cz 

p. Pověřující zadavatel č. 15: Zdeněk Gregor; starosta@obecheralec.cz 

 

 

VI.  

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. 

Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí občanským 

zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními přepisy. 

2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu do uplynutí Období centralizovaných dodávek. Je-li Obdobím 

centralizovaných dodávek doba neurčitá, je každý z Pověřujících zadavatelů oprávněn tuto 

smlouvu vypovědět ke konci kalendářního roku výpovědí podanou alespoň 6 měsíců předem. 
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