PODMÍNKY NÁKUPU ELEKTŘINY PRO KRYTÍ ZTRÁT V PŘENOVÉ
SOUSTAVĚ
(dále jen „Podmínky“)

I.

Základní údaje

1. ČEPS, a.s. (dále jen „ČEPS“), jakožto provozovatel přenosové soustavy (dále jen „PS“)
organizuje výběrové řízení v podobě aukčních kol, jejichž prostřednictvím nakupuje
elektřinu pro krytí ztrát v PS v souladu s § 24 odst. 3 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen „energetický zákon“).
2. Nákup elektřiny pro krytí ztrát probíhá prostřednictvím předem ohlášených aukčních kol na
základě Podmínek a v souladu s uzavřenou rámcovou dohodou o podmínkách nákupu
pásmových produktů pro krytí ztrát v přenosové síti (dále jen „rámcová dohoda“), jejíž
uzavření je podmínkou pro účast zájemce v ohlášeném aukčním kole (dále jen „zájemce“).
Podmínky
pro
uzavření
rámcové
dohody
s ČEPS
jsou
uvedeny
na
https://www.ceps.cz/cs/nakup-elektriny-na-kryti-ztrat
3. Cílem jednotlivých aukčních kol je transparentní a nediskriminační výběr dodavatele
elektřiny pro krytí ztrát v PS ČR, se kterým ČEPS na základě uzavřené rámcové dohody
sjedná obchodní případ (dále jen „Obchod“).
4. Průběh aukčních kol se řídí Podmínkami, které jsou závazné pro všechny zájemce
v jednotlivých aukčních kolech a podrobnými informacemi o ovládání elektronického
systému EZAK (dále jen „Příručka“)
5. ČEPS uzavře Obchod se zájemcem, který splní všechny požadavky stanovené
v Podmínkách a v příslušném aukčním kole podá nejnižší cenový návrh za dodávku
elektřiny.
II.

Předmět aukčních kol

1. Předmětem jednotlivých aukčních kol budou samostatné dodávky elektřiny bez převzetí
odpovědnosti za odchylku pro roční, čtvrtletní a/nebo měsíční období, případně i jiné
období.
2. ČEPS vyhlašuje jednotlivá aukční kola, na jejichž základě si opatřuje elektřinu pro krytí
ztrát podle vlastní aktualizované predikce, a to formou nákupů ročních, čtvrtletních a/nebo
měsíčních pásmových dodávek, bez převzetí odpovědnosti za odchylku. ČEPS je
oprávněna stanovit i jiné období dodávky, pokud to uzná za vhodné.
III.
1.

Cena za elektřinu
Cena za dodávku elektřiny pro krytí ztrát v PS ČR nabízená zájemci v cenových návrzích
v příslušných aukčních kolech, je cena silové elektřiny.
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2.

IV.

Zájemci mohou v příslušném aukčním kole podávat cenové návrhy pouze na dodávku
elektřiny pro krytí ztrát v PS ČR, která je předmětem příslušného aukčního kola. Zájemce,
jehož cenový návrh se stal úspěšným cenovým návrhem příslušného aukčního kola a
ČEPS s ním na základě rámcové dohody a Podmínek uzavřela Obchod, je povinen včas
registrovat sjednané hodnoty dodávky v systému OTE, a.s., se sídlem Sokolovská 192/79,
Karlín, Praha 8, IČ 26463318 (dále jen „OTE, a.s.“) s kódem EAN 8591824010204
a v souladu s obchodními podmínkami OTE, a.s. pro elektroenergetiku.
Charakteristika zájemců

1. Jednotlivých aukčních kol se mohou účastnit pouze ti zájemci, kteří mají s ČEPS
uzavřenou rámcovou dohodu a splňují níže stanovené podmínky pro účast v aukčních
kolech.
2. Aukčních kol se mohou účastnit pouze zájemci, kteří:
a) jsou držiteli licence na výrobu elektřiny vydané Energetickým regulačním úřadem (dále
jen „ERÚ“) na zdroje o celkovém instalovaném výkonu větším než 20 MW,
nebo
b) jsou držiteli licence na obchod s elektřinou vydané ERÚ a za posledních uzavřených
12 kalendářních měsíců zobchodovali elektrickou energii v rámci PS ČR elektrickou
energii alespoň za 150 mil. Kč
V.

Vyhlášení aukčních kol

1. Jednotlivá aukční kola bude ČEPS vyhlašovat uveřejněním výzvy k účasti v aukčním kole
na stránkách http://www.ceps.cz/cs/nakup-elektriny-na-kryti-ztrat. Zájemcům, kteří
s ČEPS již budou mít uzavřenou rámcovou dohodu, a to alespoň 10 dní před plánovaným
vyhlášením aukčního kola, zašle ČEPS výzvu k účasti v aukčním kole na emailovou
adresu uvedenou pro tyto účely v rámcové dohodě.
VI.

Zadávání cenových návrhů do aukčního kola

1. Aukční kola budou probíhat v elektronickém systému, který bude zpřístupněn
na internetové adrese ztraty.ceps.cz. Průběh aukčního kola je podrobně upraven
v Příručce
2. Zájemci v aukčním kole zadávají své cenové návrhy prostřednictvím vzdáleného přístupu.
3. Zájemci jsou povinni v aukčních kolech zadávat své cenové návrhy bez daně z přidané
hodnoty v celých Kč/MWh. Minimální krok při zadávání cenových návrhů je stanoven ve
výši 1 Kč/MWh.
4. Maximální cena, kterou v aukčním kole přijme elektronický systém v zadávaných cenových
návrzích (vyvolávací cena), bude zobrazena v elektronickém systému při zahájení
příslušného aukčního kola.
5. Cenové návrhy zadávané zájemci v příslušném aukčním kole ve stanovenou lhůtu
a stanoveným způsobem dle Příručky jsou elektronickým systémem přijaty, zaznamenány
a zobrazeny spolu s uvedením jejich hodnoty a systémového času jejich přijetí, avšak bez
identifikace konkrétního zájemce.
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6. Zadanými cenovými návrhy je zájemce vázán a tyto cenové návrhy nelze dodatečně
odvolat, měnit ani doplňovat.
7. Pokud zájemce nevloží žádný cenový návrh, tj. nesníží vyvolávací cenu, nebude to bráno
jako podání platného cenového návrhu.
VII.

Průběh a vyhodnocení aukčního kola

1. Aukční kola jsou vypisována jako aukce se snižující se cenou. Aukční kola probíhají
v základním čase 20 minut od definovaného času zahájení aukčního kola + případné
prodlužování. K prodloužení, které trvá vždy 1 minutu, dojde pokaždé po přijetí platného
cenového návrhu jedním ze zájemců. Aukční kolo je automaticky ukončeno a vyhodnoceno
v jednom z následujících stavů:
a. V poslední minutě základního času není přijat platný cenový návrh
b. V prodloužení není přijat žádný platný cenový návrh
2. Po zahájení příslušného aukčního kola je cenový návrh, zaznamenaný elektronickým
systémem jako první, zobrazen jako aktuální cenový návrh.
3. Elektronický systém následně porovnává hodnoty průběžně v aukčním kole
zaznamenávaných cenových návrhů s hodnotou aktuálního cenového návrhu. V případě,
že je hodnota zaznamenaného cenového návrhu nižší než aktuální cenový návrh, je tento
cenový návrh elektronickým systémem zaznamenán jako platný cenový návrh a je
následně zobrazen jako nový aktuální cenový návrh.
4. Platný cenový návrh, který je v době ukončení aukčního kola aktuálním cenovým návrhem,
je v aukčním kole vyhodnocen jako úspěšný cenový návrh příslušného aukčního kola.

VIII.

Sdělení o vyhodnocení výběrového řízení

1. ČEPS odešle nejpozději do dvou hodin po ukončení příslušného aukčního kola zájemci,
jehož cenový návrh se stal úspěšným cenovým návrhem příslušného aukčního kola,
elektronicky podepsaný Protokol o uzavření obchodu ve formátu PDF na emailovou adresu
uvedenou při registraci zájemce v systému E-ZAK.
2. ČEPS odešle nejpozději následující pracovní den po ukončení příslušného aukčního kola
těm zájemcům, jejichž cenový návrh se nestal úspěšným cenovým návrhem příslušného
aukčního kola, písemné potvrzení této skutečnosti, a to na emailovou adresu uvedenou
při registraci zájemce v systému E-ZAK.
3. Vyhodnocení aukčního kola neprobíhá, pokud ČEPS na základě čl. X Podmínek příslušné
aukční kolo zruší.
IX.

Změna Podmínek

1. ČEPS je oprávněna jednostranně měnit Podmínky.
2. ČEPS nezmění Podmínky v průběhu již řádně vyhlášeného aukčního kola. Změna
Podmínek nemá zpětný vliv na již uzavřené Obchody na základě předchozí verze
Podmínek.
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3. Změna Podmínek bude zájemcům, s nimiž má ČEPS již uzavřenou rámcovou dohodu
oznámena v souladu s rámcovou dohodou a na jimi určenou emailovou adresu. Nesouhlas
se změnou Podmínek je důvodem pro odstoupení od rámcové dohody.
X.

Zrušení aukčního kola

1. ČEPS je oprávněna zrušit příslušné aukční kolo bez udání důvodu, avšak nejpozději do
dvou hodin od ukončení aukčního kola přičemž tato skutečnost bude oznámena všem
zájemcům na internetových stránkách www.ceps.cz/cs/nakup-elektriny-na-kryti-ztrat
XI.

Ostatní práva a povinnosti

1. Zájemce je povinen v průběhu příslušného aukčního kola sledovat internetové stránky
https://www.ceps.cz/cs/nakup-elektriny-na-kryti-ztrat.
2. ČEPS je oprávněna po skončení příslušného aukčního kola zveřejnit dosaženou cenu
(úspěšný cenový návrh) a identifikaci zájemce, který úspěšný cenový návrh v aukčním kole
podal.
XII.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré náklady zájemce spojené s jeho účastí v aukčním kole a s prokázáním jeho
způsobilosti jdou plně k jeho tíži.
2. ČEPS neručí za provoz elektronického systému a průběh aukčních kol v důsledku událostí,
které nemohl předvídat a které vznikly nezávisle na jeho vůli. V případě výskytu takových
událostí má ČEPS právo vyhlásit nový termín konání aukčního kola.
3. Tyto Podmínky jsou platné ode dne jejich podpisu a účinné od 19. 4. 2019 a jsou oficiálně
vydány v českém jazyce a v tomto jazyce jsou pro zájemce závazné. Překlad Podmínek
do anglického jazyka má pouze informativní charakter. V případě rozporu mezi anglickým
a českým zněním rozhoduje české znění.

V Praze, dne …

_______________________
Ing. Martin Durčák
předseda představenstva
ČEPS, a.s.

_______________________
Ing. Zbyněk Boldiš
člen představenstva
ČEPS, a.s.
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