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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 

 
 
Centrální zadavatel: 
 
Českomoravská elektrotechnická asociace 
Sídlo: Polygon House, Doudlebská 5, Praha 4, PSČ 140 00 
IČ: 45246327 
 
 
Název veřejné zakázky: 

„Zastupování centrálního zadavatele při nákupu elektřiny na Českomoravské 
komoditní burze Kladno“. 

 
 
Zadavatel sepsal v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen 
„zákon“) k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v jednacím řízení 
bez uveřejnění tuto závěrečnou zprávu. 

 
 
I. Předmět veřejné zakázky a celková cena zakázky 
 
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky 
elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí v předpokládaném množství 4 872 MWh 
pro rok 2015. 
 
Celková vyvolávací cena do poptávkové aukce za dodávku elektřiny v hladině vysokého 
napětí činí 5 115 600,-Kč bez DPH (jednotková vyvolávací cena silové elektřiny činí 
1 050,-Kč/MWh). Celková vyvolávací cena zakázky činí 5 115 600,-Kč bez DPH. 
 
 
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:  
Elektrická energie - kód CPV: 09310000-5 
 
Celková nabídková cena za dodávku elektřiny v hladině vysokého napětí činí 5 061 680,-Kč 
bez DPH (jednotková cena silové elektřiny činí 1 040,-Kč/MWh). Celková nabídková cena 
zakázky činí 5 061 680,-Kč bez DPH. 
 
 
II. Identifikační údaje vybraného uchazeče 
 
Dodávka elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí: 
 

Obchodní firma IČ Sídlo 

ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 

 
Z důvodu předložení nejnižší nabídkové ceny za dodávku elektřiny v napěťové hladině 
vysokého napětí byla s uvedeným uchazečem uzavřena smlouva – Závěrkové listy 
č. EL2014080759 - EL2014080766. 
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III. Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění 
 
Zadavatel nakoupil dodávky elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno (dále jen 
„ČMKBK“) v souladu s § 23 odst. 5 písm. c) zákona. 
 
Zákon o veřejných zakázkách stanovuje v § 23 možnost použití jednacího řízení bez 
uveřejnění při splnění podmínky, že jde o dodávky nabízené a kupované na komoditních 
burzách. Podle § 2 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách se burzovním obchodem 
rozumí koupě nebo prodej komodit, sjednané na burze v místnostech a hodinách určených 
pro burzovní shromáždění. Tento zákon rovněž stanovuje podmínky pro vznik a vlastní 
fungování komoditní burzy. 
 
Zákon o veřejných zakázkách žádné lhůty pro průběh jednacího řízení bez uveřejnění 
neupravuje, tyto jsou v případě nákupu na komoditní burze stanoveny burzovními pravidly. 
 
Zákon dále stanovuje výjimky pro průběh jednacího řízení bez uveřejnění pro případ nákupu 
komodity na burze – není zapotřebí předběžné oznámení, odůvodnění zakázky, nevzniká 
žádná zadávací dokumentace ani dodavatel neprokazuje svou kvalifikaci. Celý průběh 
jednacího řízení bez uveřejnění při nákupu komodity na burze se řídí burzovními pravidly pro 
obchodování dané komodity, v tomto případě elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky 
elektřiny. 
 
Písemná výzva uchazečům k podání nabídky a její zákonem požadovaný obsah jsou 
v případě nákupu na komoditní burze v plném rozsahu nahrazeny Přihláškou aukce ČMKBK, 
Burzovním listingem ČMKBK a Burzovními pravidly ČMKBK, tzn. že: 

a) informace o předmětu zakázky jsou obsaženy v Přihlášce aukce ČMKBK 
a Burzovním listingu ČMKBK, 

b) identifikační údaje zadavatele jsou obsaženy v Přihlášce aukce ČMKBK 
a Burzovním listingu ČMKBK, 

c) místo, den a hodina konání prvního jednání – místo burzovního shromáždění 
je uvedeno v Burzovních pravidlech ČMKBK (elektronický parket), den 
a hodina jsou uvedeny v Burzovním listingu ČMKBK, 

d) způsob a zásady jednání – obchodování v prostředí elektronické aukce 
je uvedeno a popsáno v Burzovních pravidlech ČMKBK, 

e) termín posledního možného jednání – termín ukončení elektronické aukce 
je uveden v Burzovních pravidlech ČMKBK, 

f) lhůta a místo podání nabídek – je uvedeno v Burzovních pravidlech ČMKBK, 
dle kterých podávají účastníci své cenové nabídky v průběhu a v čase konání 
elektronické aukce, 

g) údaje o hodnotících kritériích jsou uvedeny v Burzovních pravidlech ČMKBK, 
hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. 

 
 
IV. Průběh zadávacího řízení 
 
Zadavatel uzavřel Smlouvu o zprostředkování burzovních komoditních obchodů 
se společností PROSPEKSA, a.s., jejímž předmětem bylo poskytnutí služeb Dohodce 
při zastupování zadavatele při burzovních obchodech (nákup elektřiny) na Českomoravské 
komoditní burze Kladno a při všech úkonech s tím souvisejících. 

Dne 9. 9. 2013 byl zadavatel na základě Žádosti o zařazení zájemce do Evidence účastníků 
obchodování ČMKBK zařazen Registračním centrem ČMKBK do Evidence účastníků 
obchodování ČMKBK s elektřinou. Společně s Potvrzením o zařazení do Evidence účastníků 



Českomoravská elektrotechnická asociace 

Doudlebská 5, 140 00 Praha 4 
Tel.: +420 261 213 623 
Fax: +420 261 213 624 
www.electroindustry.cz 

 

zaměstnavatelský svaz evidovaný u MV ČR pod čj. VSC/1-9615/92-E ze dne 15. 1. 1992 
IČO 45246327, DIČ CZ45246327 

obchodování ČMKBK byly zadavateli předány přihlašovací údaje do elektronického systému 
(autorizační kódy a hesla) a zároveň byl zadavatel zaveden Registračním centrem ČMKBK 
do elektronického obchodního systému bez práva aktivně se účastnit průběhu elektronické 
poptávkové aukce. 

Dohodce ve spolupráci se Zadavatelem shromáždil údaje o odběrech elektřiny, na základě 
kterých Dohodce zpracoval Příkaz k obchodování na ČMKBK (Přihlášku aukce), 
a to Přihlášku aukce k obchodování elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny 
v napěťové hladině vysokého napětí. 

Přihláška aukce s vyvolávací cenou byla podepsána zadavatelem a makléřem Dohodce 
a byla v souladu s Burzovními pravidly ČMKBK předána do Registračního centra ČMKBK. 

Přihláška aukce byla Registračním centrem ČMKBK přenesena do veřejného listingu, který 
byl zveřejněn na webových stránkách ČMKBK a dále do Informací o aukci k obchodování 
elektřiny (Burzovního listingu ČMKBK), které byly Registračním centrem ČMKBK poskytnuty 
zaregistrovaným dodavatelům. 

Obchodování elektřiny se uskutečnilo na burzovním shromáždění dne 7.8.2014 formou 
elektronické poptávkové aukce. 

V aukci, jejímž předmětem byla dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky 
elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí nabídl nejnižší cenu dodavatel 
ČEZ Prodej, s.r.o., a to jednotkovou cenu za silovou elektřinu 1 040,- Kč / MWh, 
což představuje celkovou cenu 5 061 680,- Kč bez DPH. 

Registrační centrum ČMKBK vystavilo k výše uvedenému uzavřeným burzovnímu obchodu 
Závěrkové listy, které při obchodování na ČMKBK nahrazují kupní smlouvu a jsou 
podepsány příslušnými makléři ČMKBK. Tímto byly burzovní obchody uzavřeny a byly 
založeny smluvní vztahy mezi odběratelem a příslušným dodavatelem. 

Výsledek veřejné zakázky musí být zadavatelem zveřejněn v Informačním systému 
o veřejných zakázkách prostřednictvím formuláře Oznámení o zadání zakázky, jehož návrh 
je součástí této zprávy. 
 
 
 
V Praze dne 7. 8. 2014 

 

 

 

       .................................................. 

             Jan Prokš 

                ředitel 


