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PROSPEKSA, a.s.
Člen a dohodce Českomoravské komoditní burzy Kladno

Smlouva o zprostředkování burzovních obchodů č. 044/2013/E+P
(podle par. 642 - 651 Obchodního zákoníku v platném znění)

Česká republika - Ministerstvo kultury
se sídlem Maltézské náměstí 1, Praha 1, PSČ 118 11 
IČ 00023671
DIČCZ0002367J^^^^^

{dápMKcSíeboBBSRijednateP) :LM

PROSPEKSA, a.s.
se sídlem Praha 2, Vyšehrad, Neklánová 152/44, PSČ 128 00 
IČ:26421542 
DIČ: CZ26421542
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu y Praze, oddíl B. vložka 8518 
Jednajícíjf ^ “
Bankovní špoJenírE 
ID datové schránky^
(dálejen" PROSPEKSA" nebo „Poskytovatel")

I soudu y Praze, oddíl 8

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu: 

i. Preambule

1. MK ČR je ústředním orgánem státní správy, jehož působnost je vymezena zákonem číslo 2/1969 
Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů ČR, ve znění pozdějších předpisů. Do 
působnosti MK ČR patří územní pracoviště organizační složky státu Ministerstva kultury, 
organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MK ČR k plnění úkolů v jeho 
působnosti a organizační složky státu zřízené zvláštním právním předpisem, ke kterým MK ČR 
vykonává zřizovatelské funkce.

2. MK ČR má zájem optimalizovat nákup elektřiny a plynu pro subjekty spadající do jeho působnosti, 
a to prostřednictvím centralizovaného nákupu na Českomoravské komoditní burze Kladno dle § 3 
a § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

3. PROSPEKSA dlouhodobě působí jako expertní a poradenská společnost, která se zaměřuje na 
transparentní metody obchodování využívané v komoditních obchodech. Jeho aktivity se 
koncentrují do činnosti dohodce Českomoravské komoditní burzy Kladno (dále jen „ČMKBK") a do 
zpracování analýz, poskytování poradenství a realizace projektů zejména v oblasti energetiky, 
přičemž tyto projekty systémové řeší významné aktivity nebo potřeby smluvních partnerů, kterými 
jsou především podniky a instituce v ČR.



II. Předmět smfoyvy

Poskytovatel se zavazuje, že poskytne objednateli komplexní služby v následujícím rozsahu.

1. Provede aktualizaci analýzy/auditu stávajícího stavu odběru elektřiny v hladinách vysokého 
a nízkého napětí a plynu v kategorii maloodběru a velkoodběru v odběrných místech subjektů, 
které spadají do působnosti objednatele (dále jen „auditované útvary") a připraví nákup elektrické 
energie a zemního plynu na ČMKBK pro příslušná odběrná místa včetně zpracování a podání 
přihlášek aukcí na ČMKBK.

2. Bude zastupovat objednatele při nákupu elektřiny a plynu na ČMKBK pro odběrná místa 
auditovaných útvarů. Uvedenou činnost bude poskytovatel vykonávat z titulu dohodce ČMKBK 
v souladu se zákonem č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, Statutem ČMKBK, burzovními 
pravidly ČMKBK, touto smlouvou a příkazy k uzavření burzovních obchodů udělovanými 
objednatelem. Základní specifikace činnosti poskytovatele jako dohodce ČMKBK je uvedena v 
ČI. IV této smlouvy.

lil. Specifikace aktualizace analýzy/auditu a základních činností

1. Objednatel předá poskytovateli neprodleně po podpisu smlouvy výstupy ze zpracované 
aktualizace auditu/analýzy odběru elektřiny a plynu jednotlivých odběrných míst auditovaných 
útvarů.

2. Objednatel zajistí odpovídající a nezbytnou součinnost auditovaných útvarů, resp. osob 
odpovědných za aktualizaci auditu, pro řádné plnění předmětu této smlouvy ze strany 
poskytovatele.

3. Poskytovatel provede v součinnosti auditovaných útvarů aktualizaci auditu/analýzy odběru 
elektřiny a plynu v níže uvedeném rozsahu. Poskytovatel předá objednateli výsledky aktualizace 
analýzy/auditu v písemné a elektronické podobě.

4. Poskytovatel navrhne na základě výsledků provedené aktualizace auditu/analýzy elektřiny a plynu 
optimální sjednocení odběrných míst se stejnými, resp. obdobnými parametry odběru elektřiny 
a plynu, platebními podmínkami, časového období platnosti jednotlivých cenových tarifů 
a zpracování náběhu nově zařazených odběrných míst.

5. Poskytovatel dále navrhne na základě výsledků provedené aktualizace auditu/analýzy optimální 
postup včetně návrhu časového harmonogramu pro nákup elektřiny a plynu na burzovním trhu.

6. Poskytovatel zpracuje zprávu o výsledcích přípravy centralizovaného nákupu elektrické energie 
a zemního plynu dle čl. III odst. 1.-6. této smlouvy.

3. Poskytovatel bude v návaznosti na výsledky aktualizace auditu/analýzy poskytovat objednateli 
odborné poradenství a součinnost při nastavení optimálních základních parametrů pro nákup 
elektřiny (sdružených služeb dodávky elektřiny) a plynu (sdružených služeb dodávky plynu) na 
burzovním trhu pro rok 2014, přičemž tuto činnost bude vykonávat v rámci činnosti dohodce 
Českomoravské komoditní burzy Kladno (viz článek IV této smlouvy).

IV. Specifikace základních činností dohodce ČMKBK

1. Objednatel a poskytovatel si vzájemně odsouhlasí časový harmonogram centrálního nákupu 
elektřiny a plynu na rok 2014 na ČMKBK pro odběrná místa auditovaných útvarů. Tento časový 
harmonogram bude vycházet z harmonogramu uvedeného v či. III, odst. 6 této smlouvy. .

2. Poskytovatel zpracuje v souladu s pokyny objednatele příkazy k obchodováni na ČMKBK 
(přihlášky aukcí). Podkladem pro zpracováni přihlášek aukcí budou výsledky aktualizovaného 
auditu/analýzy dle čl, lil. této smlouvy.

3. Poskytovatel bude na základě plné moci předané objednatelem zastupovat objednatele při 
uzavírání burzovních obchodů na nákup silové elektřiny (sdružené služby dodávky elektřiny) 
a plynu (sdružených služeb dodávky plynu) pro rok 2014 na ČMKBK, tzn. prostřednictvím svých 
zmocněnců (makléřů) vyhlásí, na základě objednatelem odsouhlasené a oprávněnými osobami 
objednatele podepsaných přihlášek aukcí, vlastní poptávkovou aukci a zúčastní se jejího průběhu. 
Tato činnost bude po dobu trvání této smlouvy vykonávána ze sírany poskytovatele případně 
i opakovaně, a to až do okamžiku uzavření příslušného burzovního obchodu. Po uzavření



burzovního obchodu podepíše poskytovatel prostřednictvím svých makléřů závěrkový list 
(závěrkové listy), potvrzující uzavřeni burzovního obchodu, provede jejich kontrolu a doručí je 
jednotlivým audítovaným útvarům a jejich kopii doručí objednateli.

4. Po uzavřeni burzovního obchodu bude poskytovatel vykonávat dohled nad procesem ukončení 
stávajících smluv pro odběrná místa, pro která byl na ČMKBK nákup elektřiny a plynu na základě 
této smlouvy realizován.

4. Poskytovatel provede po uzavření burzovního obchodu souhrnné vyhodnocení nákupu elektřiny 
a plynu realizovaného na ČMKBK, jehož obsahem bude zejména ekonomické vyhodnocení. 
Poskytovatel předá objednateli souhrnné vyhodnocení v písemné podobě v termínu do 
5 pracovních dnů po uzavření příslušného burzovního obchodu.

V. Základní termíny plnění

1. Smluvní strany si sjednávají, že aktualizace analýzy/auditu specifikované včl. lil. této smlouvy, 
bude poskytovatelem předána objednateli v termínu do jednoho měsíce od předání potřebných 
podkladů objednatelem.

2. Smluvní strany si sjednávají, že vlastní nákup elektřiny a plynu na ČMKBK bude poskytovatelem 
připraven po zpracování aktualizace dat neprodleně tak, aby mohl být realizován v souladu 
s burzovními pravidly v minimální lhůtě do 8 kalendářních dnů od předání pokynu (poskytovatelem 
připravené a navržené a objednatelem podepsané přihlášky aukce a podepsané plné moci ze 
strany objednatele poskytovateli, a to v závislosti na stanovený termín konání aukce.

3. Pro případ prodleni poskytovatele s plněním předmětu této smlouvy, si smluvní strany sjednávají 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny plnění dle čl. VII odst. 1 této smlouvy bez DPH za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.

5. Poskytovatel neodpovídá za prodlení s plněním předmětu této smlouvy, které vznikne z důvodu 
spočívajících na straně objednatele, a to zejména z důvodu neposkytnutí odpovídající a nezbytné 
součinnosti auditovaných útvarů při plnění předmětu uvedeného v či. II odst. 1. 2. této smlouvy.

¥i. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel má právo obdržet od poskytovatele informace o průběhu plnění předmětu smlouvy.

2. Objednatel je povinen poskytovat při plněni předmětu této smlouvy poskytovateli odpovídající
a nezbytnou součinnost.

3. Poskytovatel má právo
a) požadovat při plnění předmětu této smlouvy od objednatele odpovídající a nezbytnou 

součinnost, a to zejména v případě, kdy tato součinnost nebude poskytována ze strany 
auditovaných útvarů dle čl, III této smlouvy,

b) požadovat po objednateli, resp. auditovaných útvarech všechny informace, údaje, podklady 
a doklady nezbytné pro řádné plnění předmětu této smlouvy,

4. Poskytovatel je povinen:
a) vykonávat předmět činnosti v souladu se všemi dotčenými obecně závaznými právními 

přepisy s náležitou odbornou péčí tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno objednatele,

b) zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o informacích a údajích, které mu budou 
objednatelem poskytnuty v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, a to s výjimkou 
informací a údajů, jejichž zveřejnění vůči třetím osobám je nezbytné pro řádné plnění 
předmětu smlouvy (zejména údaje uvedené v přihlášce aukce dle čl. IV této smlouvy),

c) informovat objednatele o všech jemu známých podstatných skutečnostech souvisejících 
s plněním předmětu této smlouvy, a zejména těch, které mohou mít vliv na jeho úspěšné 
plněni,

d) informovat objednatele na jeho výzvu o stavu plnění předmětu této smlouvy.



Vil. Cena za plnění předmětu smlouvy a platební podmínky

1. Celková cena za plnění předmětu smlouvy se stanoví dohodou a činí 175.000,- Kč 
(slovy; jednostosedmdesátpěttisíc korun českých). Ktéto ceně bude účtována příslušná, 
odpovídající daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

2. Cena za plnění předmětu této smlouvy je cenou pevnou a nejvýše přípustnou. Cena za plnění 
předmětu této smlouvy je cenou platnou po celou dobu plnění předmětu této smlouvy. Cena za 
plnění předmětu smlouvy zahrnuje veškeré náklady poskytovatele související s řádným plněním 
předmětu smlouvy. V ceně za plnění předmětu smlouvy nejsou zahrnuty burzovní poplatky, které 
uhradí Ministerstvo kultury ve prospěch ČMKBK po uzavřeni burzovního obchodu ve výši 
stanovené sazebníkem ČMKBK.

3. Právo na úhradu ceny za plnění předmětu smlouvy uvedeného v čl. II odst, 1 a 2 této smlouvy 
vzniká poskytovateli předáním a odsouhlasením kompletnosti dodaného předmětu plnění 
objednatelem, tj, po nákupu elektřiny a plynu předáním závěrkových listů a po předáni 
souhrnného vyhodnocení nákupu dle čl. IV odst. 5 objednateli. Objednatel nebude poskytovat 
žádné zálohy na plnění předmětu této smlouvy.

4. Cenu za plnění předmětu této smlouvy uhradí objednatel po vzniku práva poskytovatele na 
fakturaci na základě faktury, vystavené a předané poskytovatelem ve trojím vyhotovení 
s rozepsáním jednotlivých položek dle předmětu této smlouvy.

5. Faktura musí obsahovat číslo jednací této smlouvy a všechny údaje uvedené v §28 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v § 13a obchodního 
zákoníku,

6. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne jejího obdržení objednatelem. Faktura bude 
objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem v termínu její splatnosti. Faktura je 
považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

7. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit poskytovateli fakturu, které neobsahuje 
požadované náležitosti a která obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný předmět plnění než uvedený 
v této smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne 
jejího obdržení objednatelem.

8. Poskytovatel bude, v souladu se zákonem 5. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly.

&v V případě, že objednatel nezaplatí fakturu včas, je poskytovatel oprávněn účtovat mu úroky 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý kalendářní den prodlení,

VII!. Komunikace a kontaktní osoby

1. Komunikace mezi smluvními stranami bude prováděna písemnou formou, přičemž zprávy budou 
přepravovány prostřednictvím e-mailu, datové schránky, faxu, držitelem poštovní licence, kurýrní 
službou či osobně. Veškeré písemnosti se považují za doručené;

a) v případě e-mailu poté, kdy odesílatel obdrží od adresáta potvrzení o doručení,
b) v případě datové schránky dle stanovených pravidel doručování
c) v případě faxového zaslání okamžikem, kdy odesílatel obdrží potvrzeni nebo zprávu

o přenosu, že faxová zpráva byla odeslána celá na faxové číslo příjemce uvedené v této 
smlouvě, '

d) v případě poštovního, kurýrního či osobního doručení okamžikem jejich fyzického převzetí 
konečným příjemcem,

2. Komunikace, související s plněním předmětu dle čl. II odst. 1 této smlouvy, bude prováděna mezi 
členy pracovního týmu poskytovatele a osobami odpovědnými u auditovaných útvarů za 
součinnost.

3. K předávání informací a dokladů dle této smlouvy, k odsouhlasení časového harmonogramu dle či, 
IV odst. 1 a k podpisu přihlášky aukce dle čl. IV odst. 5 této smlouvy jsou kromě osob 
podepisujících tuto smlouvy oprávněny zde jmenované kontaktní a oprávněné osoby:



Kontaktní osoby za objednatele:

Kontaktní osoby za poskytovatele:
, . u o
\ V -SI .

’-V.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 
dvě vyhotovení, poskytovatel jedno vyhotovení.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření a uzavírá se na dobu určitou do 31.12.2014. 
Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecnými ustanoveními obchodního zákoníku. Každá 
ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech upravených 
v § 344 a násl. obchodního zákoníku.

3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 
obchodního zákoníku.

4. Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy neplatná nebo neúčinná, není tím dotčena platnost 
a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy, pokud tyto nemají vzájemnou vázanost. 
V uvedeném případě budou neplatná nebo neúčinná ustanovení bez zbytečného odkladu 
nahrazena takovými ustanoveními, která co nejvíce odpovídají původnímu účelu těchto 
neplatných či neúčinných ustanovení.

5. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírné. Nebude-li smírného řešení 
dosaženo, budou spory řešeny příslušným soudem České republiky.

6. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami.

7. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzuji, že se s jejím obsahem seznámily, že plně 
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a že vůči obsahu smlouvy nemají žádné připomínky.

8. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy, a to v rozsahu identifikačních údajů 
účastníků smlouvy, ustanovení o předmětu smlouvy, ceny plnění a ostatních obchodních 
podmínek tak, aby smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni pozdějších předpisů.

V Praze, dne 26.9.2013 

za objednatele:

Česká republika - Ministerstvoluíltury

V Praze, dne.......... .gg. 2013

ovatele:

i^i PROSFfcKSA. as.
ClFI'J CF6.-\OF'OR‘V,''í;:'á KOMORíT!'F 

BURZY Ki. ArjUO '
Nekianova 1 5k/4 1 l :-H 00 prsiia 2 
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