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 Advokátní kancelář Šikola &Partneři 
 Mgr. Pavel Doucha 
 Drtinova 10 
 Praha 
 150 00 

 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Liberec 

      HA/7110/O21 /14 Michal Šálek/485243507 10. 11. 2014 

 

Věc:  Poskytnutí informace  

 

 
Dobrý den, 
 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím Vám sdělujeme: 
 
Na začátku roku 2012 statutární město Liberec rozhodlo o centrálním nákupu el. energie (v 
kategorii NN i VN) pro všechna svá odběrná místa. Došlo k vytvoření centrálního seznamu 
nejen odběrných míst statutárního města Liberec, ale i jeho příspěvkových organizací a 
akciových společností (do této doby byly podepsány samostatné smlouvy o sdružených 
dodávkách elektrické energie na každé odběrné místo). V rámci přípravy centrálního nákupu 
elektřiny prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno (dále jen ČMKBK) byly 
osloveny i okolní obce s nabídkou využít možnosti společného nákupu el. energie se 
statutárním městem Liberec.   
 

V průběhu roku 2012 byla dokončena centralizace všech odběrných míst statutárního města 
Liberec (NN i VN) a společně s odběrnými místy příspěvkových organizací, akciových 
společností a některých okolních měst a obcí, byla celá poptávka (prostřednictvím 
zprostředkovatele) postoupena na ČMKBK k realizaci centrálního nákupu el. energie. 
Zástupcem statutárního města Liberec a spol. na ČMKBK byla, a v současné době stáje ještě 
je, společnost PROSPEKSA, a.s., se kterou byla dne 26.3.2012 podepsána smlouva na dobu 
neurčitou včetně plné moci k zastupování na komoditní burze (smlouva včetně plné moci viz 
příloha).  

 
První centrální nákup el. energie přes ČMKBK byl uskutečněn v červenci 2012 a následně 
byly uzavřeny (podepsány) závěrkové listy (kategorie elektřina NN) a to na období od 
1.8.2012 – 31.12.2013 (závěrkový list statutárního města Liberec viz. příloha – součástí této 
smlouvy jsou požadované jednotkové ceny dle distribučních sazeb).  Centrální nákup 
elektřiny VN prostřednictvím ČMKBK byl uskutečněn rovněž v měsíc červenci 2012 a 
následný závěrkový list byl uzavřen na období 1.1.2013 – 31.12.2013. Platnost závěrkových 
listů vypršela dne 31.12.2013. 
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Druhý centrální nákup el. energie přes ČMKBK byl uskutečněn v září 2013 a následně byly 
uzavřeny (podepsány) závěrkové listy (kategorie elektřina NN) a to na období od 1.1.2014 – 

31.12.2014. Centrální nákup elektřiny VN prostřednictvím ČMKBK byl uskutečněn rovněž 
v měsíci září 2013 a následný závěrkový list byl uzavřen na období 1.1.2014 – 31.12.2014 
(termín dodávek dle možnosti výpovědi smlouvy). Platnost závěrkových listů vyprší dne 
31.12.2014. Závěrkové listy ELEKTŘINY – NN a VN pro kalendářní rok 2014 viz 
příloha. 
 
 
Upozorňujeme na skutečnost, že poskytnuté závěrkové listy o sdružených dodávkách 
elektrické energie v kategorii NN a VN se týká všech odběrných míst statutárního města 
Liberec pro období 1.1.2014 – 31.12.2014 (sjednané dodávky – platné smlouvy). Co se týká 
závěrkových listů pro ostatní subjekty (příspěvkové organizace, akciové společnosti a okolní 
obce a města), tak tyto závěrkové listy uzavíraly (podepisovaly) jejich jednotliví zástupci 
samostatně z titulu svého působení a statutární město Liberec je nemá k dispozici a není 
oprávněno s nimi ani nakládat (poskytovat je). 
 

Dle požadavku v odstavci 3, Vaší žádosti o poskytnutí nákladů, které v souvislosti se shora 
uvedenými obchody zaplatilo nebo zaplatí statutární město Liberec zprostředkovateli a 
komoditní burze přikládáme v příloze Smlouvu o zprostředkování burzovních obchodů č. 
016/2012/E na straně dodavatele a č. 5/12/0009 na straně odběratele a Dodatek č. 2 ke 
smlouvě o zprostředkování burzovních obchodů č. 016/2012/E na straně dodavatele a č. 
5/12/0009 na straně odběratele ze dne 26.3.2012. 
 

Burzovní poplatky ČMKBK na trhu elektřiny a plynu: 

 

Objem obchodu v Kč 

od   do  Poplatek v Kč 
0     10 000 000            0,80%   z dosažené ceny, min. 6 000 
10 000 001    25 000 000  80 000   +     0,70%   z částky nad     10 000 001 

25 000 001    50 000 000  185 000   +   0,50%   z částky nad     25 000 001 
50 000 001  100 000 000  310 000   +   0,30%   z částky nad     50 000 001 

 

Náklady společnosti PROSPEKSA,a.s. byly dle smlouvu fixní (viz článek V smlouvy) a 
následně dle dodatku č. 2 stanoveny ve výši 0,5 % z finančního objemu burzovního obchodu.   

 
Náklady: 
 

  náklady 2012 (s DPH) náklady 2013 (s DPH) 

PROSPEKSA, a.s. 217.200,- Kč 238.636,- Kč 

českomoravská komoditní 

burza Kladno 
103.975,- Kč 257.678,- Kč 

celkem 321.175,- Kč 496.314,- Kč 

 
* Náklady v roce 2014 (nákup elektřiny pro rok 2015) ještě nebyly účtovány ! 
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Přílohy – datový nosič CD: 

 
 

- kopie smlouvy o zprostředkování burzovních obchodů  

- kopie dodatku č. 2 smlouvy 

- kopie závěrkového listu pro dodávky el. energie NN (období 1.1.2014 – 31.12.2014) 

- kopie závěrkového listu pro dodávky el. energie VN (období 1.1.2014 – 31.12.2014) 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

                                                                                                      Ing. Petr Kolomazník 
                                                                                           vedoucí odboru hlavního architekta 


