
Smlouva o centralizovaném zadávání

Smluvní strany:

Statutární město Kladno
se sídlem náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
IČO: 00234516
Jednající primátorem Mgr. Milanem Volfem
zapsaný v Registru ekonomických subjektů, ČSÚ
(dále „Centrální zadavatel" nebo „Centrální odběratel ")
na straně jedné

a

Obec Třebichovice
se sídlem Třebichovice 89, 273 06 Libušin
IČO: 00235016
Jednající starostkou Markétou Jehličkovou
Zapsaný v Registru ekonomických subjektů, ČSÚ
(dále „Veřejný zadavatel"' nebo „Podřazený odběratel “)

a

Svazek obcí TSH
se sídlem Třebichovice 89, 273 06 Libušin
IČO: 75547367
Zapsaný v Registru ekonomických subjektů, ČSÚ
zastoupený předsedou svazku Markétou Jehličkovou
(dále „Veřejný zadavatel" nebo „Podřazený odběratel" )
na straně druhé

I. Úvod

1. Statutární město Kladno dlouhodobě a úspěšně realizuje nákupy elektřiny a zemního plynu
na Českomoravské komoditní burze Kladno, která je centrálním tržním místem pro pořizování
energií veřejnými zadavateli.

2. Tato smlouva je uzavírána za účelem společného (centralizovaného) nákupu elektřiny a plynu
Statutárního města Kladna na Českomoravské komoditní burze Kladno, jako centrálního
zadavatele a dalších středočeských měst Beroun, Rakovník, Slaný a Obce Třebichovice
(a měst dalších, která se do společného nákupu zapojí) jako veřejných zadavatelů. Cílem
společného nákupu je zvýšením objemu nakupovaných energií dosáhnout společně
výhodnějších cen.

3. Společný nákup elektřiny a plynu bude realizován na příslušné období v návaznosti na termín
ukončení stávajících smluvních vztahů na dodávku elektřiny a plynu u jednotlivých uvedených
středočeských měst.

Smlouva o centralizovaném zadávání Strana 1 (celkem 4)

Smlouva o centralizovaném zadávání

Smluvní strany:

Statutární město Kladno
se sídlem náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno 
IČO: 00234516
Jednající primátorem Mgr. Milanem Volfem 
zapsaný v Registru ekonomických subjektů, ČSÚ 
(dále „Centrální zadavatel" nebo „Centrální odběratel ") 
na straně jedné

a

Obec Třebichovice
se sídlem Třebichovice 89, 273 06 Libušin 
IČO: 00235016
Jednající starostkou Markétou Jehličkovou
Zapsaný v Registru ekonomických subjektů, ČSÚ
(dále „Veřejný zadavatel"' nebo „Podřazený odběratel “)

a

Svazek obcí TSH
se sídlem Třebichovice 89, 273 06 Libušin 
IČO: 75547367
Zapsaný v Registru ekonomických subjektů, ČSÚ 
zastoupený předsedou svazku Markétou Jehličkovou 
(dále „Veřejný zadavatel" nebo „Podřazený odběratel" ) 
na straně druhé

I. Úvod

1. Statutární město Kladno dlouhodobě a úspěšně realizuje nákupy elektřiny a zemního plynu 
na Českomoravské komoditní burze Kladno, která je centrálním tržním místem pro pořizování 
energií veřejnými zadavateli.

2. Tato smlouva je uzavírána za účelem společného (centralizovaného) nákupu elektřiny a plynu 
Statutárního města Kladna na Českomoravské komoditní burze Kladno, jako centrálního 
zadavatele a dalších středočeských měst Beroun, Rakovník, Slaný a Obce Třebichovice 
(a měst dalších, která se do společného nákupu zapojí) jako veřejných zadavatelů. Cílem 
společného nákupu je zvýšením objemu nakupovaných energií dosáhnout společně 
výhodnějších cen.

3. Společný nákup elektřiny a plynu bude realizován na příslušné období v návaznosti na termín 
ukončení stávajících smluvních vztahů na dodávku elektřiny a plynu u jednotlivých uvedených 
středočeských měst.

Smlouva o centralizovaném zadávání Strana 1 (celkem 4)



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 Veřejných zadavatelů ke třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s podáním
centrální poptávky po elektřině a plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu
{dále „Poptávka po elektřině a plynu") 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. Veřejní zadavatelé prohlašují, že berou na vědomí skutečnost, že burzovní obchod uzavřený
na Burze na základě této smlouvy a s ní související Poptávky po elektřině a plynu zadané
Centrálním zadavatelem, zakládá smluvní vztah mezi příslušným veřejným zadavatelem
a příslušným dodavatelem.

III. Práva a povinnosti účastníků smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že komplexní realizaci podání centrální Poptávky po elektřině
a plynu na Burze zajistí Centrální odběratel, a to na účet svůj a na účet Podřazeného
odběratele v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

2. Smluvní strany se dohodly, že Centrální odběratel je pověřen vystupovat za Podřazeného
odběratele navenek vůči Burze a vůči společnosti FIN - servis, a.s. se sídlem v Kladně, Dr.
Vrbenského 2040, PSČ: 272 01, IČ: 26439573 (dále „Dohodce"), zejména
- podřazený odběratel pověřuje Centrálního odběratele k podání žádosti o zařazení

do evidence Registračního centra Burzy, a tím souhlasí s archivací údajů o sobě
v Registračním centru Burzy;

- podřazený odběratel pověřuje Centrálního odběratele k vystavení plné moci Dohodci
k zastupování při všech úkonech učiněných na Burze v souvislosti s plněním předmětu
této smlouvy;

- podřazený odběratel pověřuje Centrálního odběratele uzavřením smlouvy s Dohodcem,
o zastupování při všech úkonech učiněných ve vztahu k Burze v souvislosti s plněním
předmětu této smlouvy.

3. Podřazený odběratel pověřuje Centrálního odběratele k zadání Poptávky po elektřině a plynu
do obchodně-informačního systému Burzy.

4. Podřazený odběratel se zavazuje spolupracovat s Centrálním odběratelem, Burzou
a Dohodcem a poskytovat jim veškerou nezbytnou a požadovanou součinnost, a to zejména
při zařazení Centrálního odběratele, včetně Podřazených odběratelů, do evidence
Registračního centra Burzy a při přípravě přihlášky Poptávky po elektřině a plynu.

5. Podřazený odběratel se zavazuje informovat Centrálního odběratele o všech podstatných
skutečnostech, které mají vliv na plnění předmětu této smlouvy.

IV. 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.

Smlouva o centralizovaném zadávání Strana 2 (celkem 3)

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 Veřejných zadavatelů ke třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s podáním 
centrální poptávky po elektřině a plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu 
{dále „Poptávka po elektřině a plynu") 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. Veřejní zadavatelé prohlašují, že berou na vědomí skutečnost, že burzovní obchod uzavřený 
na Burze na základě této smlouvy a s ní související Poptávky po elektřině a plynu zadané 
Centrálním zadavatelem, zakládá smluvní vztah mezi příslušným veřejným zadavatelem 
a příslušným dodavatelem.

III. Práva a povinnosti účastníků smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že komplexní realizaci podání centrální Poptávky po elektřině 
a plynu na Burze zajistí Centrální odběratel, a to na účet svůj a na účet Podřazeného 
odběratele v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

2. Smluvní strany se dohodly, že Centrální odběratel je pověřen vystupovat za Podřazeného 
odběratele navenek vůči Burze a vůči společnosti FIN - servis, a.s. se sídlem v Kladně, Dr. 
Vrbenského 2040, PSČ: 272 01, IČ: 26439573 (dále „Dohodce"), zejména
- podřazený odběratel pověřuje Centrálního odběratele k podání žádosti o zařazení 

do evidence Registračního centra Burzy, a tím souhlasí s archivací údajů o sobě 
v Registračním centru Burzy;

- podřazený odběratel pověřuje Centrálního odběratele k vystavení plné moci Dohodci 
k zastupování při všech úkonech učiněných na Burze v souvislosti s plněním předmětu 
této smlouvy;

- podřazený odběratel pověřuje Centrálního odběratele uzavřením smlouvy s Dohodcem, 
o zastupování při všech úkonech učiněných ve vztahu k Burze v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy.

3. Podřazený odběratel pověřuje Centrálního odběratele k zadání Poptávky po elektřině a plynu 
do obchodně-informačního systému Burzy.

4. Podřazený odběratel se zavazuje spolupracovat s Centrálním odběratelem, Burzou 
a Dohodcem a poskytovat jim veškerou nezbytnou a požadovanou součinnost, a to zejména 
při zařazení Centrálního odběratele, včetně Podřazených odběratelů, do evidence 
Registračního centra Burzy a při přípravě přihlášky Poptávky po elektřině a plynu.

5. Podřazený odběratel se zavazuje informovat Centrálního odběratele o všech podstatných 
skutečnostech, které mají vliv na plnění předmětu této smlouvy.

IV. 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.

Smlouva o centralizovaném zadávání Strana 2 (celkem 3)



V. Úhrada nákladů

1. Centrální odběratel 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 odběrateli.

2. Centrální odběratel prohlašuje, že uhradí transakční náklady spojené se společným nákupem
elektřiny a plynu. Podřazený odběratel prohlašuje, že uhradí Centrálnímu odběrateli příslušnou
část transakčních nákladů v poměru svého finančního objemu nakoupené elektřiny/plynu
k celkovému finančnímu objemu elektřiny/plynu nakoupené Podřazeným odběratelem,
Centrálním odběratelem, městy Rakovník, Slaný a Beroun (a městy dalšími, která se do
společného nákupu zapojí). Předpokládaná výše podílu transakčních nákladů činí u
Podřazeného odběratele při ročním objemu 150 MWh cca 1.500 Kč + DPH s tím, že při
zapojení dalších měst, nad rámec výše uvedených, budou transakční náklady v nižší hodnotě.

VI. Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to ode dne jejího podpisu všemi smluvními
stranami.

2. 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 straně.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí občanským

zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními přepisy.
4. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každý

účastník smlouvy obdrží jeden stejnopis.
5. Smlouva může být změněna či doplněna pouze písemným dodatkem podepsaným všemi

účastníky.

V Kladně dne

V Třebichovicích dne ..'P.-P.APP ?

V Třebichovicích dne
TSH

Veřejný zadavatel
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