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 SMLOUVA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 
 

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“ a dále jen „smlouva“)  

 
 

Smluvní strany: 
 
Jihočeský kraj 
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
IČO: 70890650 
DIČ: CZ70890650 
Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem kraje 
(dále „Centrální zadavatel“) 
na straně jedné 
 
a 
 
Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 
Sídlo: Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice 
IČO: 60096136 
DIČ: CZ60096136 
Zastoupen/a: Mgr. Janou Dejmkovou, ředitelkou školy 
(dále „Pověřující zadavatel“) 
na straně druhé 
 
dále též „smluvní strany“ 
 
 
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 zadavatel má zájem využít odborných služeb Centrálního zadavatele, který na jeho 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 zadavatel 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: 
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a. Jedna nebo více veřejných zakázek na sdružené služby dodávek Elektřiny pro Centrálního 
zadavatele a pro Pověřujícího zadavatele poskytované v průběhu Období centralizovaných 
dodávek a 

b. Jedna nebo více veřejných zakázek na sdružené služby dodávek Plynu pro Centrálního 
zadavatele a pro Pověřujícího zadavatele poskytované v průběhu Období centralizovaných 
dodávek. 

4. „Obdobím centralizovaných dodávek“ se rozumí doba neurčitá od účinnosti této smlouvy. 

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 zadavatel 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 Pověřujícího 
zadavatele 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 Pověřujícího zadavatele. 
Pověřující zadavatel bere na vědomí, že na základě této Centrálním zadavatelem zadané poptávky 
zakládá uzavřený burzovní obchod na Energetické burze smluvní vztah mezi 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 Pověřujícího zadavatele smlouvu zřizující přístup Pověřujícího zadavatele na trh 
Energetické burzy a/nebo smlouvu o zprostředkování obchodu na Energetické burze. Současně 
Centrální zadavatel je oprávněn jménem Pověřujícího zadavatele 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 Pověřujícím zadavatelem, 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 zadavatel se zavazuje informovat Centrálního zadavatele o všech podstatných 
skutečnostech, které mají vliv na plnění předmětu této smlouvy. 

3.  Centrální zadavatel má právo po Pověřujícím zadavateli 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,  
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c. další činností Pověřujícího zadavatele ve vztahu k poptávanému předmětu plnění 
Veřejných zakázek. 

4.  Centrální zadavatel je povinen provádět zařizování záležitostí Pověřujícího zadavatele dle této 
smlouvy s odbornou péčí a chránit jemu známé zájmy Pověřujícího zadavatele související se 
zařizováním jeho 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 zadavatel zmocňuje Centrálního zadavatele, aby si jeho jménem, vyžaduje-li tak zákon 
nebo je-li to potřebné, po uzavření burzovního obchodu písemně s příslušným vítězným 
dodavatelem stvrdil podmínky uzavřeného burzovního obchodu. 

7.  Pověřující zadavatel zmocňuje Centrálního zadavatele ke všem právním jednáním a faktickým 
úkonům týkajícím 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.  Je-li, dle smlouvy uzavřené v rámci Veřejné zakázky s dodavatelem, cena vztažena k ceně 
referenčního kontraktu a fixuje-li se cena až po uzavření smlouvy, zmocňuje pro tento případ 
Pověřující zadavatel Centrálního zadavatele k provádění fixací jeho jménem. 

9.  Pověřující zadavatel je povinen 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. 

 

IV.  
Úhrada nákladů 

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

Pověřující zadavatel se nepodílí 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 zadavatel se nepodílí 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 beztak i se zaručeným elektronickým podpisem.  

2. Kontaktní osoba pro Veřejné zakázky:  

a. Centrální zadavatel: hornat@kraj-jihocesky.cz 

b. Pověřující zadavatel dejmkovaj@gympt.cz 

 

VI.  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Centrální zadavatel.  
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2. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí občanským 
zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními přepisy. 

3. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu 
vypovědět ke konci kalendářního roku výpovědí podanou alespoň 6 měsíců předem. Výpověď se 
nedotýká Veřejných zakázek zadaných do doby podání výpovědi. 

4. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 
ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ustanovení § 576 občanského zákoníku. 

5. Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně. 

6. Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé Smluvní straně.  

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

8. Opatřením této listiny doložkou dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzuje Pověřující zadavatel i Centrální zadavatel, že byly splněny podmínky 
pro právní jednání obsažená v této smlouvě ve formě předchozího zveřejnění, schválení nebo 
souhlasu.  

9. Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., zákona o krajích: Jihočeský kraj 
tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje 
č.  912/2022/RK-48 ze dne 15. 8. 2022. 

 

 

Za Centrálního zadavatele: 
 
V ___________, dne …………. 

 
 

……………………………………….. 
MUDr. Martin Kuba 

hejtman 
 
 
Za Pověřujícího zadavatele  
 
V Prachaticích, dne 22. 8. 2022 

 
 

……………………………………….. 
Mgr. Jana Dejmková 

ředitelka 
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