
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
50. Rady města

konané dne 15.11.2021

Dohoda k Mandátní smlouvě na zajištění nákupu energií

Radě města je předkládán návrh na uzavření Dohody k Mandátní smlouvě o zprostředkování burzovních 
komoditních obchodů, ze dne 21.7. 2011, ve znění Dodatku č.1 ze dne 8.6.2021. Smluvní strany FIN-servisem, 
se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno,  IČO 26439573 (Dohodce) a město Nové Město na Moravě 
(Mandant) by se vzájemně dohodly, že vzhledem k enormně se zvyšujícím cenám energie na světových trzích, a 
z toho % odvozované odměny dohodce, bude jednorázově nad  rámec ujednání obsažených v Příloze č.3 
mandátní smlouvy "Obchodní podmínky 2" z  již vyfakturované odměny za zprostředkování nákupu elektřiny na 
období 2022-2023 (v tomto případě část vyfakturované odměny dohodce) ze strany dohodce dobropisována v 
částce výši  68 305 Kč + DPH.

§ 102 odst. 3 zák. o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření Dohody k Mandátní smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních obchodů ze dne 
21.7.2011, ve znění Dodatku č.1 ze dne  8.6. 2021, mezi městem a FIN-servis, a. s., Dr. Vrbenského 2040, 
272 01 Kladno, IČO 26439573, jejímž předmětem je snížení odměny dohodce za realizovaný nákup el. 
energie dle přílohy materiálu. 

II. Rada města pověřuje
starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarostu města Stanislava Marka, 
odsouhlasením případných změn v předkládaném návrhu Dohody k Mandátní smlouvě o zprostředkování 
burzovních komoditních obchodů  ze dne 21.7.2011, ve znění Dodatku č.1 ze dne  8.6. 2021.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Andrea Kramárová

Zpracovatel: Vladimír Dobiáš

Vyjádření: odbor investic doporučuje schválit Dohodu k Mandátní smlouvěo 
zprostředkování burzovních komoditních obchodů
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Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Vzhledem k současné aktuální situaci na energetických trzích a enormně 
narůstajícím cenám elektrické energie se obě strany jednorázově nad 
rámec ujednání obsažených v Příloze č. 3 mandátní smlouvy 
"Obchodní podmínky 2" citovaných v čl. II. této Dohody dohodly, že za 
zprostředkování nákupu elektřiny na období dodávky na rok 2022 - 
2023 bude pro tento jediný konkrétní případ odměna Dohodce (včetně 
burzovních poplatků) ponížena na částku ve výši 97 000 Kč + DPH 
(snížení tedy o 68 305 Kč bez DPH). Proto, aby bylo možné ze strany 
Dohodce vystavit dobropis na částku  68 305 Kč bez DPH, je nutné 
uzavřít předkládanou Dohodu k Mandátní smlouvě o prostředkování  
burzovních komoditních obchodů ze dne 21.7. 2011, ve znění Dodatku 
č.1 ze dne 8.6. 2021. Částka bude na účet odběratele poskytnuta v 
termínu do 10-ti dnů ode dne nabití účinnosti této dohody.

V této souvislosti lze uvést, že město Nové Město na Moravě nakupuje el. 
energii a plyn od roku 2011 na Českomoravské komoditní burze Kladno, 
kde je zastupováno dohodcem FIN-servis, a.s. Kladno. 
Podrobné dosažené výsledky průměrných cen energií v daném období 
 jsou rozepsány v příloze.
V letošním roce  město pověřilo FIN-servis Kladno několikráte nákupem 
elektrické energie. Příkazy města s nabídkou  k nákupu energie  na 
období 2022-23 ze dne 17.6. 2021 s limitní cenou 1650Kč za MWh, ze 
dne  16.7. 2021 s limitní cenou 1830 Kč za MWh,  ze  dne  9.9. 2021 s 
limitní cenou 2450 Kč za MWh, ze dne 20.9. 2021 s limitní cenou za  
3100Kč/MWh nebyly bohužel žádným dodavatelem akceptovány. Pro 
další poptávku k zajištění dodávky energie  byly příkazy k nákupu  
termínově odděleny, a to samostatně na rok 2022 a na rok  2023, 
současně muselo opět dojít k navýšení limitní ceny ze strany města pro 
rok 2022 na částku 3 300 Kč/MWh a pro rok 2023 na částku 2 300 
Kč/MWh. Na základě uvedeného se podařilo vysoutěžit dodávku energie 
až na aukci č. 2210 ze dne  21.9. 2021 pro rok 2023 s dodavatelem EP 
ENERGY TRADING, a.s. DIČ CZ27386643 s průměrnou cenou  2 299 
Kč/MWh a na další aukci č. 2230  ze dne 29.9. 2021 s dodávkou energie 
pro rok 2022 se stal dodavatelem energie CENTROPOL ENERGY, a.s. DIČ 
CZ25458302 s průměrnou cenou 3 300Kč/MWh.  

Materiál obsahuje: Příloha - Mandátní smlouva o zprostředkování burzovních komoditních 
obchodů z roku 21.7. 2011 (Veřejná)
Příloha - Dodatek č.1 k mandátní smlouvě (Veřejná)
Příloha - Dohoda s dohodcem k mandátní smlouvě (Veřejná)
Příloha - Preehled cen energii+ + trz nin ceny.xlsx (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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