
 

 
 

Smlouva o zprostředkování burzovních obchodů 
uzavřená podle § 2445 až 2454 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 

Smluvní strany 
 

Dohodce (dále též „Zprostředkovatel“ nebo 
„Dohodce“) 

Zájemce (dále jen „Zájemce“) 

Č. smlouvy   
 

          
 Č. smlouvy   

4 2 / 1 8 0 / 2 0 2 2 

PROSPEKSA,a.s. 
Česká republika –  
Nejvyšší kontrolní úřad 

Se sídlem Ringhofferova 115/1 Se sídlem  Jankovcova 2, Praha 7 

PSČ 155 21, Praha 5 PSČ 170 04 

Zastoupena Mgr. Petr Rudolf Jednající: PhDr. Radek Haubert 

Funkce předseda správní rady Funkce vrchní ředitel správní sekce 

IČ 26421542 IČO: 49370227 

DIČ CZ26421542 DIČ: není plátce DPH 

Zapsaná 
v OR 

8518 
  

Kontaktní 
osoba/y Mgr. Petr Rudolf 

Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Kužel 
ředitel odboru hospodářské 
správy 

Funkce předseda správní rady Funkce  

Tel. 723 468 332 Tel. 233 045 207, 602 688 252 

E-mail rudolf@prospeksa.cz E-mail Jaroslav.Kuzel@nku.cz  

Bank. spojení 450005001/5500 Bank. spojení 30027001/0710 

 

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění smlouvy (dále jen „Smlouva“). 
 
 

I. Preambule 

1. Tato Smlouva se uzavírá na základě výběrového řízení na služby na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„VZMR“ na zprostředkovatele - dohodce Českomoravské komoditní burzy Kladno pro poskytnutí 
služby zprostředkovatele - dohodce k zajištění nákupu elektrické energie na Českomoravské 
komoditní burze Kladno pro nové sídlo Nejvyššího kontrolního úřadu, územní odbory Brno a 
Ostrava a Školicí středisko Přestavlky, zadávanou elektronicky prostřednictvím datové schránky. 

2. Dohodce je členem Českomoravské komoditní burzy Kladno (dále jen „ČMKBK“).  
3. Dohodce má právo zprostředkovat burzovní obchody s komoditou označenou ve Statusu ČMKBK dle 

článku 2 odst. 1 písm. l) (dále jen „Elektřina“). Obchodování Elektřiny na ČMKBK a uzavírání 
burzovních obchodů s Elektřinou probíhá na základě systému pravidel, dokumentů a procesů. 

4. Zájemce má zájem využívat Zprostředkovatele a jeho funkci soukromého dohodce ČMKBK pro účely 
uzavírání burzovních obchodů pro své potřeby a pro potřeby svých subjektů. 
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II. Předmět Smlouvy  

1. Dohodce bude postupovat při plnění předmětu Smlouvy s náležitou péčí, aby nebylo poškozeno 
dobré jméno Zájemce. Dohodce se bude řídit příkazy Zájemce k obchodování na ČMKBK, oznamovat 
Zájemci změny burzovních pravidel a sdělovat mu všechny známé skutečnosti, které souvisejí s 
plněním předmětu Smlouvy. Dohodce zajistí zastupování Zájemce při nákupu Elektřiny na ČMKBK, 
a to v rozsahu přípravy a realizace nákupu Elektřiny dle pokynů Zájemce spočívající zejména v: 

a) shromáždění dat ze všech relevantních odběrných míst a poskytnutí odborného poradenství a 
součinnosti při nastavení optimálních základních parametrů pro realizaci burzovních obchodů na 
ČMKBK, 

b) analýze odběrných míst, spočívající v rozboru aktuálního stavu odběru Elektřiny, tzn. přehledu 
odběrných míst podle jednotlivých IČ, přehledu odběrných míst podle napěťové hladiny, přehledu 
odběrných míst podle distribučních sazeb, přehledu odběrných míst s hodnotami ročních odběrů v 
měrných i finančních jednotkách, 

c) navrhne optimální sjednocení odběrných míst v rámci poptávky nákupu Elektřiny na ČMKBK, 
d) zastupování Zájemce při vlastním uzavírání burzovních obchodů na ČMKBK a vykonávat všechny 

související činnosti, zejména informování o výsledcích burzovních obchodů, kontrolu a včasné 
předávání závěrkových listů, zpracování písemné zprávy zadavatele apod.,  

e) zastupování Zájemce při zařazení do evidence oprávněných subjektů obchodování, při provádění 
změn v této evidenci, 

f) vlastním zastupování Zájemce při organizaci přípravy aukce, včetně zpracování příkazů k 
obchodování a při nákupu Elektřiny, při přípravě a uzavření burzovního obchodu, 

g) zastupovat Zájemce na burzovních shromážděních a sdělovat mu informace o výsledcích burzovních 
obchodů, 

h) poradenství a součinnosti při nastavení optimálních parametrů poptávkových aukcí, 
i) zastupování při provádění změn v evidenci oprávněných subjektů obchodování, zastupování 

zadavatele na burzovních shromážděních týkajících se předmětu výzvy, 
j) zastupování při uzavírání burzovních obchodů na základě plné moci, 
k) Zájemce je povinen řídit se při plnění předmětu Smlouvy burzovními pravidly, sdělovat Dohodci bez 

zbytečného odkladu okolnosti důležité pro jeho činnost, stanoveným způsobem a včas, resp. ve 
stanovených termínech předávat Dohodci dokumenty a informace potřebné pro plnění předmětu 
smlouvy, zejména plnou moc a příkazy k obchodování na ČMKBK, po uzavření burzovního obchodu 
splnit sjednané podmínky uzavřeného burzovního obchodu a uhradit Dohodci v příslušném termínu 
sjednanou smluvní odměnu, 

l) Zájemce se zavazuje vystavit Dohodci plnou moc k zastupování při uzavírání burzovních obchodů dle 
této Smlouvy, 

m) Zájemce se zavazuje dodat Dohodci úplné a pravdivé podklady a data za účelem přípravy aukce, 
n) zachovávání mlčenlivost o pokynech, příkazech, jednáních, smlouvách a údajích o Zájemci, jež se 

týkají burzovních obchodů, pokud ho Zájemce této povinnosti nezprostí. 

 
 

V. Cena plnění předmětu Smlouvy 

1. Smluvní odměna Dohodce za zajištění zastupování při přípravě a realizaci nákupu Elektřiny dle této 
Smlouvy je stanovena dle cenové nabídky Dohodce, jenž tvoří přílohu této Smlouvy. Sjednaná cena 
za zprostředkování obchodu v Kč bez DPH je cena konečná a činí za zprostředkování jednoho 
burzovního obchodu na komoditní burze ČMKBK  33 000 Kč. Neúspěšné aukce nejsou zájemci 
účtovány. 

2. Smluvní odměna zahrnuje veškeré náklady Dohodce spojené s plněním předmětu této Smlouvy je 
cenou nepřekročitelnou a nejvýše přípustnou. K výši smluvní odměny bude připočtena příslušná daň 
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z přidané hodnoty. 

3. Nárok na smluvní odměnu Dohodce vzniká dnem uzavření burzovního obchodu dle této Smlouvy. 

4. Zájemce burzovní poplatky za zprostředkování burzovního obchodu neplatí. Zájemce se zavazuje 
uhradit burzovní poplatky spojené s registrací a vstupem na ČMKBK.  

 
VI. Platební podmínky 

1. Dohodnutá cena bude hrazena Zájemcem na základě daňového dokladu dohodce, a to 
bezhotovostně převodem na účet dohodce uvedený v záhlaví této Smlouvy na základě vystaveného 
daňového dokladu - faktury. 

2. Faktura vystavená Dohodcem musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 
právními předpisy a dále číslo smlouvy (číslo smlouvy zájemce je vyznačené v jejím záhlaví). 

3. Doba splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Zájemci. 
Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Zájemce ve prospěch účtu Dohodce 
uvedeného na faktuře. V případě obdržení faktury po 20. 12. 2022 se splatnost faktury prodlužuje 
na 60 dnů. 

4. Pokud faktura nebude mít sjednané náležitosti podle této Smlouvy, nebo bude-li obsahovat 
nesprávné údaje, nebo nebude-li k faktuře doložena požadovaná příloha, je Zájemce oprávněn 
fakturu vrátit se zdůvodněním Dohodci k doplnění nebo novému vystavení. Lhůta splatnosti počíná 
běžet v celé sjednané délce až dnem doručení doplněné nebo nově vystavené faktury obsahující 
všechny správné údaje a náležitosti dle této Smlouvy Zájemci.  

 
VII.  Odpovědné osoby 

K předávání a přebírání informací a dokumentů při uzavírání burzovních obchodů, příkazů 
k obchodování na ČMKBK a výsledků obchodování jsou pověřeny tyto oprávněné osoby: 
 
Za stranu Dohodce: Mgr. Petr Rudolf, předseda správní rady, tel. 723 468 332, mail: 
rudolf@prospeksa.cz. 
Za stranu Zájemce: PhDr. Radek Haubert, vrchní ředitel správní sekce, tel. 233 045 205, mail: 
radek.haubert@nku.cz  
 
 

VIII. Odstoupení od Smlouvy 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v těchto případech: 

• Zájemce je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti ze strany 
Dohodce, kterým je prodlení Dohodce se splněním předmětu této Smlouvy překračující 14 dní. 

• Dohodce je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti ze strany 
Zájemce, kterým je prodlení Zájemce s úhradou ceny za zprostředkování burzovního obchodu 
překračující 14 dní po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté Zájemci Dohodcem 
v písemné upomínce (urgenci) doručené Zájemci.  

2. Smluvní strany se zavazují důvody odstoupení od Smlouvy spolu předem projednat. 

3. Odstoupením od Smlouvy Smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit od 
Smlouvy druhé smluvní straně. 
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X. Doba trvání smlouvy 

1. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit Smlouvu výpovědí, přičemž výpovědní doba činí 3 měsíce 
a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Zájemci nebo Dohodci. 

 

XI. Závěrečná ujednání 

1. Právní vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí českými obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem.  

2. Dohodce není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky ani pohledávky z této Smlouvy třetí 
osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Zájemce. 

3. V případě rozporu při plnění závazků ze Smlouvy, a to zejména v případech neupravených Smlouvou, 
platí zadávací podmínky veřejné zakázky stanovené Zájemcem ve výzvě, nabídka Dohodce a 
občanský zákoník, a to v tomto uvedeném pořadí.   

4. Dohodce prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této Smlouvy včetně všech jejích příloh 
a jejích případných dodatků na internetových stránkách Zájemce a profilu zadavatele s nepřetržitým 
dálkovým přístupem. 

5. Dohodce bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů. 

6. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných vzestupnou řadou číslovaných dodatků 
této Smlouvy podepsaných oběma smluvními stranami. 

7. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a je podepsána elektronickými podpisy. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

 
 
Příloha: Cenová nabídka dohodce 
 Obchodní podmínky  
 
 
 
   
   ………………………….............................. ……………………………………………………. 
                          Zájemce        Dohodce 
             PhDr. Radek Haubert Mgr. Petr Rudolf 
            Nejvyšší kontrolní úřad PROSPEKSA, a.s. 
 
 
 
 
  
      

     



Příloha 
 

Cenová nabídka dohodce 
 
 
 
Sednaná cena za zprostředkování obchodu v Kč bez DPH je cena konečná a činí za zprostředkování 
jednoho burzovního obchodu na komoditní burze ČMKBK 33 000 Kč. 
Neúspěšné aukce nejsou zájemci účtovány. 
 
Součástí ceny jsou burzovní poplatky. 
 
 
 
 
       ................................. 

Dohodce 
     Mgr. Petr Rudolf 
    PROSPEKSA, a.s. 
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