Smlouva číslo – PDS: ……………………………….
Smlouva číslo – Poskytovatel SVR: ………………………………..

Dílčí smlouva o možnostech a podmínkách vyvedení činného výkonu pro
poskytování služeb výkonové rovnováhy pro ČEPS, a.s. prostřednictvím distribuční
soustavy

Provozovatel distribuční soustavy:
Sídlo:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………………sp. zn.
Zastoupena:
IČO:
DIČ:
(dále jen „PDS“)
a
Právnická osoba:
Sídlo:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………………, sp. zn.
Zastoupena:
IČO:
DIČ:
(dále jen „Poskytovatel SVR“)
Identifikátor zařízení Poskytovatele SVR v dispečerském systému PDS:
Rámcová smlouva o možnostech a podmínkách vyvedení činného výkonu pro poskytování
služeb výkonové rovnováhy pro ČEPS, a.s. prostřednictvím distribuční soustavy č. ………..
PDS a Poskytovatel SVR, společně dále téže jako „smluvní strany“, uzavírají tuto dílčí smlouvu
o možnostech a podmínkách vyvedení činného výkonu pro poskytování služeb výkonové
rovnováhy pro ČEPS, a.s. prostřednictvím distribuční soustavy (dále jen „Smlouva“):
I.
Účel Smlouvy
1.

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na žádost Poskytovatele SVR. Poskytovatel SVR má
zájem poskytovat provozovateli přenosové soustavy ČEPS, a.s. (IČO: 257 02 556)
v souladu s částí II Kodexu přenosové soustavy služby výkonové rovnováhy (dále též jen
„Služby“) spočívající ve vyvádění činného výkonu do nebo ze zařízení uvedených v této
Smlouvě do nebo z přenosové soustavy dle potřeb provozovatele přenosové soustavy,
přičemž poskytování těchto Služeb provozovateli přenosové soustavy lze realizovat jen
prostřednictvím distribuční soustavy PDS, k níž jsou zařízení připojena. Smluvní strany mají
zájem sjednat touto Smlouvou podmínky, za kterých bude poskytování Služeb
prostřednictvím distribuční soustavy realizováno. Poskytovatel SVR má zájem poskytovat
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Služby výhradně v rámci Agregačního bloku řízeného Poskytovatelem AB uvedeným
v příloze č. 1.
2.

Poskytovatel SVR má zájem poskytovat Služby v rozsahu podle přílohy č. 1 k této Smlouvě.

3.

Smluvní strany mají zájem uzavřít tuto Smlouvou s cílem blíže upravit některé podmínky
vzájemné součinnosti při poskytování Služeb provozovateli přenosové soustavy
při zachování bezpečnosti a spolehlivosti provozu distribuční soustavy a otevřenosti
přístupu k poskytování Služeb ve prospěch provozovatele přenosové soustavy.
II.
Předmět Smlouvy

1.

PDS se zavazuje za podmínek sjednaných touto Smlouvou a prostřednictvím distribuční
soustavy, kterou PDS provozuje, umožnit Poskytovateli SVR poskytovat provozovateli
přenosové soustavy Služby ze sjednaného zařízení připojeného k distribuční soustavě PDS
a Poskytovatel SVR se zavazuje podmínky sjednané touto Smlouvou respektovat a plnit
závazky sjednané touto Smlouvou. Poskytovatel SVR bere na vědomí a souhlasí s tím, že
Služby lze prostřednictvím distribuční soustavy poskytovat v rozsahu dle aktuálního
lokálního stavu distribuční soustavy.

2.

Poskytovatel SVR bere na vědomí a souhlasí s tím, že umožnění zahájení poskytování
Služeb je podmíněno doložením ukončené certifikace Poskytovatele AB (certifikace dle
Kodexu Přenosové soustavy potvrzující a ověřující kvalitu a parametry Služeb) PDS a
sdružením všech ostatních poskytovatelů Služeb do Agregačního bloku Poskytovatele AB.
Ke sdružení všech poskytovatelů Služeb do Agregačního bloku dojde uzavřením Smlouvy
s poskytovatelem AB a uzavřením smluv srovnatelných s touto Smlouvou ostatními
poskytovateli Služeb s PDS, jedná-li se o poskytování služeb s využitím zařízení
s rezervovaným výkonem nebo rezervovaným příkonem 100 kW a více. Poskytování
Služeb může být zahájeno po uplynutí desátého pracovního dne od splnění poslední
z podmínek podle předchozí věty.

3.

Poskytovatel SVR prohlašuje, že splňuje legislativní předpoklady pro poskytování Služeb.

4.

Smluvní strany si touto Smlouvou sjednávají:
a. rozsah poskytovaných Služeb podle požadavků uplatněných Žádostí s přihlédnutím
ke kapacitním možnostem distribuční soustavy v místě připojení zařízení
Poskytovatele SVR k distribuční soustavě;
b. základní zásady využívání distribuční soustavy k zajištění Služeb ze strany
Poskytovatele SVR;
c. pravidla a zásady vzájemné komunikace a spolupráce mezi smluvními stranami
při dispečerském řízení za účelem realizace poskytování Služeb s využitím distribuční
soustavy PDS; a
d. základní zásady pro budoucí zavedení pravidel aktivního využívání systému sdílení
informací o soudobém lokálním stavu distribuční soustavy (dále též jen „Semafor“),
jenž ovlivňuje disponibilitu distribuční soustavy pro poskytování Služeb, a pravidla
pro budoucí uvedení Semaforu v účinnost.

5.

Význam některých termínů využitých v této Smlouvě je definován v článku IX této Smlouvy.
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III.
Rozsah Služeb
Poskytovatel SVR má v úmyslu poskytovat Služby uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy
ze zařízení vyjmenovaných v příloze č. 1 této Smlouvy.
IV.
Základní zásady využívání distribuční soustavy
1.

Poskytovatel SVR se zavazuje řídit se při využívání distribuční soustavy základními
zásadami uvedenými v tomto článku Smlouvy.

2. Poskytovatel SVR nesmí provozem svého zařízení a poskytováním Služeb negativně
zpětnými vlivy ovlivňovat provoz distribuční soustavy.
3.

Poskytovatel SVR bere na vědomí, že navýšení výkonových parametrů poskytovaných
Služeb vyžaduje změnu Smlouvy.

4.

Poskytovatel SVR je při poskytování Služeb povinen dodržovat závazné hodnoty v oblasti
regulace jalového výkonu a napětí sjednané smlouvou o připojení, na základě níž je
zařízení k distribuční soustavě připojeno, a hodnoty stanovené Pravidly provozování
distribuční soustavy a pokyny technického dispečinku PDS.

5.

Poskytovatel SVR se zavazuje respektovat při provozování zařízení Pravidla provozování
distribuční soustavy, provozní pokyny a provozní instrukce dispečinku PDS vydané v rámci
dispečerského řízení.

6.

V případě kolize dispečerských pokynů mají přednost dispečerské pokyny technického
dispečinku PDS s vazbou na řešení poruchových stavů a stavů předcházení stavům nouze
a dále dispečerské pokyny týkající se omezení, změny nebo přerušení dodávky elektřiny
před dispečerskými pokyny provozovatele přenosové soustavy ve věci poskytování Služeb.

7.

Pokud Poskytovatel SVR provozovateli přenosové soustavy paralelně umožňuje omezovat
výrobu elektřiny v zařízení Poskytovatele SVR za účelem odstraňování nevyrovnané
bilance elektrizační soustavy nebo její části, mají v případě kolize dispečerských pokynů
vztahujících se k omezování výroby a dispečerských pokynů vztahujících se k poskytování
Služeb přednost dispečerské pokyny technického dispečinku PDS s vazbou na omezování
výroby před dispečerskými pokyny provozovatele přenosové soustavy ve věci poskytování
Služeb.

8.

Poskytovatel SVR se zavazuje neprodleně informovat PDS o jakýchkoliv změnách
týkajících se údajů uvedených v této Smlouvě. V případě, že je v závislosti na těchto
změnách třeba uzavřít dodatek k této Smlouvě, je Poskytovatel SVR povinen požádat PDS
o uzavření jejího dodatku.

9.

Poskytovatel SVR se zavazuje poskytovat PDS data a informace nezbytné pro zajištění
dispečerského řízení v reálném čase a pro zpracování bilancí distribuční soustavy. PDS
Poskytovateli SVR umožní připojit se do systému PDS k zajištění poskytování těchto
informací a za tím účelem jej obeznámí o technických požadavcích připojení do tohoto
systému a o rozsahu požadovaných informací.

10. Poskytovatel SVR se zavazuje po zprovoznění Semaforu poskytovat provozovateli
Semaforu aktuální data a informace nezbytné pro zajištění chodu Semaforu.
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V.
Pravidla a zásady vzájemné komunikace a spolupráce
1. Smluvní strany se zavazují dodržovat pravidla a zásady vzájemné komunikace sjednaná
touto Smlouvou.
2. PDS a Poskytovatel SVR se zavazují spolu komunikovat s využitím stanovených forem
komunikace, sjednaných kontaktních údajů a sjednaných kontaktních osob. Seznam
kontaktních osob, kontaktních adres a závazný způsob vzájemné komunikace pro jednotlivé
typy komunikací je sjednán v příloze č. 2 k této Smlouvě. Smluvní strany se zavazují
informovat se vzájemně bez odkladu o všech změnách týkajících se těchto kontaktních
údajů. Tyto změny nevyžadují souhlas druhé smluvní strany a nabývají účinnosti
oznámením druhé smluvní straně. Toto ujednání o způsobu provádění změn této Smlouvy
má přednost před ujednáním v článku X odst. 2 této Smlouvy.
3. PDS určuje v rámci dispečerského řízení při přípravě provozu termíny započetí a skončení
odstávek dodávek elektřiny ze zařízení Poskytovatele SVR, včetně stanovení priorit
odstávek v případě, že v jedné oblasti distribuční soustavy poskytuje Služby více osob.
4. Termíny započetí a skončení odstávek a jejich změny, jakož i změny vyvolané nastavením
priorit v případě, že Služby v jedné oblasti distribuční soustavy poskytuje více osob, předá
Poskytovatel SVR bezodkladně Poskytovateli AB, aby je Poskytovatel AB mohl zohlednit při
nabídce poskytovaných Služeb ve prospěch provozovatele přenosové soustavy.
5. V případě, že zařízení Poskytovatele SVR pro poskytování Služeb je připojeno
do distribuční soustavy prostřednictvím výrobny elektřiny nebo odběrného místa jiné osoby
(dále jen „Majitel předávacího místa“), bere Poskytovatel SVR na vědomí, že PDS veškeré
informace o odstávkách (termíny započetí a skončení odstávek a jejich změny) ve vztahu
k tomuto místu předává jen Majiteli předávacího místa. Případné předávání těchto informací
Poskytovateli SVR je věcí dohody mezi Poskytovatelem SVR a Majitelem předávacího
místa. Smlouva s majitelem předávacího místa je specifikována v příloze č. 1.
6. Poskytovatel SVR se zavazuje předávat Poskytovateli AB bezodkladně veškeré informace
a data týkající se Služeb poskytovaných Poskytovatelem SVR, včetně informací obdržených
ve vztahu k poskytování Služeb ze strany PDS. Veškerou komunikaci vůči Poskytovateli AB
a poskytování jakýchkoliv informací Poskytovateli AB ohledně disponibility distribuční
soustavy pro poskytování Služeb zajišťuje výhradně Poskytovatel SVR.
7. Poskytovatel SVR se zavazuje termíny odstávek oznámené ze strany PDS respektovat a
nevynucovat si jím navrhované změny termínů odstávek a bere na vědomí, že tato omezení
mohou nepříznivě ovlivnit možnost poskytování Služeb provozovateli přenosové soustavy.
8. PDS určuje v rámci dispečerského řízení podle potřeb provozu distribuční soustavy a priorit
obnovy dodávky po poruchách postup obnovy dodávky elektřiny, včetně s tím související
obnovy možností poskytování Služeb, a Poskytovatel SVR se zavazuje respektovat postup
technického dispečinku PDS.
9. Informace o provozu distribuční soustavy nad rámec informací, které PDS poskytuje
ze zákona nebo v rámci spolupráce při poskytování Služeb, lze Poskytovateli SVR
poskytnout na vyžádání. Způsob předávání informaci o provozu distribuční soustavy, které
PDS poskytuje ze zákona, a způsob předávání informací, které jsou poskytovány v rámci
spolupráce při poskytování Služeb, jsou uvedeny v příloze č. 2.
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10. Požadavky Poskytovatele SVR na odstávky se vyřizují a funkční zkoušky zařízení
v souvislosti s poskytováním Služeb probíhají podle platných provozních pokynů PDS.
Návrh programu a průběhu zkoušek zpracuje Poskytovatel SVR a pošle ke schválení PDS
v jím určeném časovém předstihu.
11. Poskytovatel SVR se zavazuje bezodkladně informovat PDS o získání a ukončení
certifikace zařízení Poskytovatele SVR. Poskytovatel SVR se zavazuje předložit PDS platný
certifikát (dokument zpracovaný podle specifikace dle Kodexu přenosové soustavy
potvrzující a ověřující kvalitu a parametry poskytované Služby) vydaný certifikátorem
s autorizací udělenou provozovatelem přenosové soustavy.
12. Poskytovatel SVR se zavazuje bezodkladně informovat PDS o změnách týkajících se jím
poskytovaných Služeb, které jsou zajišťovány prostřednictví distribuční soustavy PDS.
Jedná se především o:
a. snížení základních parametrů certifikované Služby,
b. změny parametrů Služby v průběhu platnosti certifikace,
13. Poskytovatel SVR se zavazuje se informovat PDS bezodkladně o všech skutečnostech
týkajících Poskytovatele AB poskytovaných Služeb. Jedná se především o:
a. identifikační údaje Poskytovatele AB,
b. identifikace a parametry Služby zajišťované prostřednictvím Poskytovatele AB a
c. všech změnách v takových údajích.
14. Poskytovatel SVR uděluje PDS souhlas s poskytováním informací o Poskytovateli SVR,
Službách a zařízeních Poskytovatele SVR souvisejících s poskytováním Služeb
Poskytovateli AB a Majiteli předávacího místa, pokud je zařízení Poskytovatele SVR
připojeno k distribuční soustavě prostřednictvím předávacího místa této osoby, a to za
účelem umožnění zajištění poskytování Služeb s využitím Agregačního bloku. Tento
souhlas se uděluje na dobu trvání této Smlouvy a lze jej zrušit jen ukončením této Smlouvy.
VI.
Pravidla pro využívání a respektování informací o soudobém lokálním stavu distribuční
soustavy
1. PDS připravuje tzv. Semafor, tj. systém sdílení informací potřebných pro poskytování Služeb,
jenž bude obsahovat zejména informace o aktuálním stavu distribuční soustavy, které
ovlivňují disponibilitu distribuční soustavy pro poskytování Služeb. Semafor umožní
průběžnou plnou informovanost poskytovatelů poskytujících Služby s využitím zařízení
s rezervovaným výkonem 100 kW a více a instalovaným zařízením umožňujícím dispečerské
řízení výrobny elektřiny nebo rezervovaným příkonem předávacího místa 100 kW a více o
stavu disponibility distribuční soustavy v reálném čase. Údaje Semaforu se budou vztahovat
k místu připojení k distribuční soustavě.
2. PDS se zavazuje umožnit Poskytovateli SVR seznámit se s funkcemi a zásadami využívání
Semaforu nejméně 4 (čtyři) měsíce předem. Po uplynutí čtyřměsíční lhůty pro seznámení se
s funkcemi a zásadami Semaforu vejde Semafor v účinnost, a to tak, že nahradí dosavadní
zásady vzájemné komunikace a spolupráce sjednané touto Smlouvou.
3. Poskytovatel SVR se zavazuje, že po vejití Semaforu v účinnost bude Semafor průběžně
sledovat a při poskytování Služeb se jím řídit.
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4. Poskytovatel SVR rovněž bere na vědomí, že společně se zavedením Semaforu bude
seznam kontaktů rozšířen o kontaktní údaje správce aplikace Semafor.
5. Budoucí zavedení Semaforu nijak neodkládá účinnost této Smlouvy. Pro vyloučení
pochybností se vylučuje aplikovatelnost ustanovení § 1748 občanského zákoníku.
VII.
Omezení nebo přerušení dodávky elektřiny
1.

Poskytovatel SVR bere na vědomí, že mohou nastat situace a stavy, které poskytování
Služeb prostřednictvím distribuční soustavy neumožňují nebo podstatně omezují, a bere
na vědomí a je srozuměn s tím, že poskytování Služeb za takových stavů není možné nebo
je podstatně omezeno. V případech omezení nebo přerušení dodávky elektřiny podle
ustanovení § 25 odst. 3 písm. c) a d) energetického zákona je právo na náhradu negativních
ekonomických dopadů vyloučeno.

2.

Poskytovatel SVR dále bere na vědomí a je srozuměn s tím, že PDS neodpovídá za stavy
nedisponibility distribuční soustavy i v případě, že byla způsobena událostí nebo stavem
vně distribuční soustavy.
VIII.
Trvání Smlouvy a způsoby jejího ukončení

1.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. na dobu pěti let ode dne uzavření Smlouvy, může
však být ukončena i dříve, a to dohodou smluvních stran, výpovědí v souladu s touto
Smlouvou nebo nastane-li některá z událostí sjednaných touto Smlouvou.

2.

PDS je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu s výpovědní lhůtou 1 měsíc plynoucí od prvního
dne měsíce následujícího po doručení výpovědi v případě, že Poskytovatel SVR opakovaně
nedodržel některé závazky sjednané touto Smlouvou, i když byl na nesplnění závazku
upozorněn.

3.

Poskytovatel SVR je také oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 1 měsíc
plynoucí od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi v případě, že PDS
nedodržel některé závazky sjednané touto Smlouvou, i když byl na nesplnění závazku
upozorněn.

4.

Možnost výpovědi Smlouvy z důvodů stanovených zákonem se vylučuje.

5.

Smlouva se před uplynutím doby, na níž byla uzavřena, zrušuje s účinky ke dni události,
s jejímž nastáním je ukončení Smlouvy spojeno, a to:
a.

zrušením smlouvy o připojení k distribuční soustavě, kterou je připojeno zařízení
Poskytovatele SVR specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy, pokud zrušovaná
smlouva není nahrazena jinou smlouvou o připojení tohoto zařízení k distribuční
soustavě PDS, uzavřenou mezi Poskytovatelem SVR a PDS (v případě, že jsou
Služby poskytovány z více zařízení, zrušuje se tato Smlouva až zrušením smlouvy o
připojení k poslednímu ze zařízení uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy),

b.

ukončením Smlouvy s majitelem předávacího místa, pokud byla podmínkou účinnosti
této Smlouvy, nebo zrušením smlouvy o připojení předávacího místa, jehož
prostřednictvím je zařízení Poskytovatele SVR specifikované v příloze č. 1 této
Smlouvy připojeno k distribuční soustavě, pokud zrušovaná smlouva není nahrazena
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jinou smlouvou o připojení tohoto předávacího místa k distribuční soustavě, včetně
případného nahrazení smlouvou uzavřenou s novým Majitelem předávacího místa
(v případě, že jsou Služby poskytovány z více zařízení, zrušuje se tato Smlouva podle
tohoto ustanovení až zrušením smlouvy o připojení bez náhrady k poslednímu
z předávacích míst, jejichž prostřednictvím jsou zařízení uvedená v příloze č. 1 této
Smlouvy připojena k distribuční soustavě PDS),

6.

c.

ukončením smlouvy o poskytování Služeb mezi Poskytovatelem AB Poskytovatele
SVR a provozovatelem přenosové soustavy, nebo

d.

neprokáže-li Poskytovatel SVR PDS do 12 měsíců od uzavření této Smlouvy, že
s provozovatelem přenosové soustavy uzavřel smlouvu o poskytování alespoň jedné
ze Služeb.

V případě zájmu Poskytovatele SVR o využívání distribuční soustavy pro poskytování
Služeb i po skončení této Smlouvy se Poskytovatel SVR zavazuje požádat o uzavření nové
smlouvy o možnostech a podmínkách vyvedení činného výkonu pro poskytování Služeb
pro ČEPS, a.s. prostřednictvím distribuční soustavy pro další období s dostatečným
předstihem, nejpozději však 1 měsíc před předpokládaným datem uzavření nové smlouvy.
IX.
Definice

Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, mají následující termíny tento význam:
Poskytovatel AB

účastník trhu, jehož úkolem je řízením Agregačního bloku a udělováním
povelů osobám zavázaným ke sdruženému poskytování služeb
výkonové rovnováhy v rámci Agregačního bloku sdružovat výkonovou
flexibilitu zařízení jednotlivých poskytovatelů služeb výkonové
rovnováhy za účelem zajištění poskytování služeb výkonové rovnováhy
provozovateli přenosové soustavy;

Agregační blok

skupina zařízení jednotlivých poskytovatelů Služeb zapojená
do sdruženého poskytování Služeb řízeného Poskytovatelem AB;

ČEPS, a.s. nebo provozovatel přenosové soustavy
provozovatel přenosové soustavy ČEPS, a.s., IČO: 257 02 556,
se sídlem Praha 10, elektrárenská 774/2, PSČ 101 52. zapsaný
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B
5597;
energetický zákon

zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů;

Majitel předávacího místa
osoba odlišná od Poskytovatele SVR, která s PDS uzavřela smlouvu
o připojení výrobny elektřiny nebo odběrného místa, jehož
prostřednictvím je k distribuční soustavě připojeno i zařízení
Poskytovatele SVR; za Majitele předávacího místa se pro účely této
Smlouvy nepovažuje provozovatel lokální distribuční soustavy;
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občanský zákoník

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

odstávky

omezení nebo přerušení dodávek elektřiny ve smyslu ustanovení § 25
odst. 3 písm. c) a d) energetického zákona;

PDS

provozovatel distribuční soustavy [●], IČO: [●], se sídlem v [●], zapsaný
v obchodním rejstříku vedeném [●], sp. zn. [●];

Poskytovatel SVR

[●], IČO: [●], se sídlem v [●], zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
[●], sp. zn. [●];

Služby

služby výkonové rovnováhy ve prospěch provozovatele přenosové
soustavy spočívající zejména ve vyvádění činného výkonu z nebo
do přenosové soustavy k zajištění vyrovnání bilance přenosové
soustavy, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy;

Semafor

systém sdílení informací o předpokládaném a aktuálním lokálním stavu
distribuční soustavy pro Poskytovatele SVR s rezervovaným výkonem
100 kW a více a instalovaným zařízením umožňujícím dispečerské
řízení výrobny elektřiny nebo rezervovaným příkonem předávacího
místa 100 kW a více;

Smlouva

tato smlouva o možnostech a podmínkách vyvádění činného výkonu
pro poskytování služeb výkonové rovnováhy pro ČEPS, a.s.
prostřednictvím distribuční soustavy;

Smlouva s majitelem předávacího místa
smlouva uzavřená mezi PDS a Majitelem předávacího místa, v níž
Majitel předávacího místa vyslovuje svůj souhlas s umožněním
poskytování Služeb Poskytovatelem SVR prostřednictvím jeho zařízení
a předávacího místa, jejichž prostřednictvím je zařízení Poskytovatele
SVR připojeno k distribuční soustavě PDS;
Smlouva s Poskytovatelem AB
smlouva uzavřená mezi PDS a Poskytovatelem AB umožňující
Poskytovateli AB zajišťovat provozovateli přenosové soustavy Služby
s využitím zařízení Poskytovatele SVR v rámci Agregačního bloku, do
něhož je zařízení Poskytovatele SVR zařazeno;
vyhláška o dispečerském řízení
vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a
o předávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění pozdějších předpisů;
Žádost

žádost Poskytovatele SVR o uzavření Smlouvy o možnostech a
podmínkách vyvádění činného výkonu pro poskytování služeb výkonové
rovnováhy pro ČEPS a.s. prostřednictvím distribuční soustavy, na
základě níž smluvní strany přistoupily k uzavření této Smlouvy.
X.
Závěrečná ustanovení
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1.

Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem.

2.

Tuto Smlouvu, jakož i její dodatky lze uzavřít pouze písemně s podpisy na jedné listině.
Dodatky musí být číslovány. Přijetí nabídky na uzavření této Smlouvy a přijetí jejích dodatků
s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského zákoníku) se vylučuje. Pokud tato
Smlouva výjimečně počítá s možností, že část této Smlouvy může být změněna
jednostranným jednáním, má takové ujednání přednost před tímto ujednáním. Písemná
forma musí být i v takovém případě zachována.

3.

Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným,
nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení Smlouvy, pokud z povahy
Smlouvy, z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla uzavřena, nevyplývá, že toto
ustanovení nelze od ostatního obsahu Smlouvy oddělit. Pro případ, že kterékoliv
ustanovení této Smlouvy se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným a jedná
se o ustanovení oddělitelné od ostatního obsahu Smlouvy, smluvní strany se zavazují bez
zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení ustanovením novým, se stejným nebo
obdobným účelem. V případě, že dojde ke změně právní úpravy a tato změna si vyžádá
změnu této Smlouvy, smluvní strany se zavazují tuto Smlouvu uvést do souladu se
změněnými právními předpisy, a to nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti
takové změny.

4.

Neuplatní-li kterákoliv ze smluvních stran nějaké právo, které pro ni vyplývá z této Smlouvy
nebo v souvislosti s ní, nebude to vykládáno tak, že se taková strana tohoto práva vzdává
či zříká; takové opomenutí uplatnění nebude rovněž považováno za úzus nebo praktiku
v rozporu s takovým právem.

5.

Tato Smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání mezi smluvními stranami týkající
se předmětu této Smlouvy.

6.

Smluvní strany se vzájemně ujišťují, že dojitím projevů vůle podle této Smlouvy na kontaktní
adresy smluvních stran sjednané Smlouvou nebo na takové jiné kontaktní adresy, které
jedna smluvní strana sdělí druhé, se tyto projevy vůle dostanou do sféry dispozice adresáta.

8.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že zařízení Poskytovatele SVR pro poskytování Služeb je připojeno
do distribuční soustavy prostřednictvím výrobny elektřiny nebo odběrného elektrického
zařízení třetí osoby, nabývá Smlouva účinnosti až uzavřením Smlouvy s majitelem
předávacího místa. Fyzické osoby, které tuto Smlouvu uzavírají jménem jednotlivých
smluvních stran, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření této Smlouvy
za příslušnou smluvní stranu.

9.

Tato Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž po jednom z nich obdrží každá
smluvní strana a třetí vyhotovení obdrží společnost ČEPS, a.s. Předání třetího vyhotovení
Smlouvy společnosti ČEPS, a.s. se zavazuje zajistit Poskytovatel SVR. V případě, že je
zařízení Poskytovatele SVR připojeno k distribuční soustavě prostřednictvím výrobny
elektřiny, nebo odběrného elektrického zařízení jiného účastníka trhu, bude Smlouva
sepsána ve čtyřech vyhotoveních, přičemž čtvrté vyhotovení obdrží Majitel předávacího
místa, prostřednictvím jehož předávacího místa je zařízení Poskytovatele SVR připojeno
k distribuční soustavě. Předání tohoto dalšího vyhotovení Smlouvy Majiteli předávacího
místa zajistí PDS. Poskytovatel SVR předá kopii této Smlouvy Poskytovateli AB.

Stránka 9 z 13

Smlouva číslo – PDS: ……………………………….
Smlouva číslo – Poskytovatel SVR: ………………………………..

10. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a
srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Za PDS:
V ……………….. dne……………….
______________________________

___________________________

Za Poskytovatele SVR:
V ……………….. dne……………….
______________________________

___________________________

Přílohy:
Příloha č. 1 Seznam zařízení a seznam Služeb
Příloha č. 2 Kontaktní údaje, závazné formy komunikace
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Příloha č. 1
Seznam zařízení a seznam Služeb
1.

Seznam zařízení, jejichž prostřednictvím budou poskytovány Služby:
(vyplnit pouze relevantní údaje)

Zařízení:
Název:
Adresa:
Výrobní EAN pro data dodávky:
Výrobní EAN pro data odběru:
EAN pro data odběru:
Druh zařízení:
Napěťová hladina:

kV

SJZ stanice:
Číslo vedení:
Zařízení pro poskytování služeb je připojeno do distribuční soustavy přímo, nebo
prostřednictvím vlastního odběrného elektrického zařízení / prostřednictvím výrobny
elektřiny jiného účastníka trhu / prostřednictvím odběrného elektrického zařízení jiného
účastníka trhu. Bude uvedena pouze jedna z variant oddělených /.
Celkový instalovaný výkon/příkon výrobny elektřiny/výrobních modulů/provozovny:
Typy a instalovaný výkon výrobních modulů:
Instalovaný výkon akumulačního zařízení: -----------MW
Kapacita akumulačního zařízení: -----------Ah
Rezervovaný výkon předávacího místa výrobny elektřiny/provozovny: …………MW
Rezervovaný příkon předávacího místa výrobny elektřiny/provozovny: ……………MW
Maximální rychlost změny činného výkonu výrobních modulů: ………MW/min
Služba bude poskytována jedním výrobním zdrojem/výrobním modulem/zařízením:
ano/ne
Typ zdroje/zdrojů poskytujících Služby/Typy a instalovaný výkon spotřebních zařízení:
2.

Seznam Služeb (základní parametry):
(vyplnit pouze relevantní údaje)

a. Služby výkonové rovnováhy (SVR)
i. Zálohy pro automatickou regulaci frekvence FCR

….……….MW

ii. Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací aFRR+….……….MW
iii. Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací aFRR-….……….MW
iv. Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací mFRRt15+…….……..MW
v. Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací mFRRt5+ …………..MW
vi. Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací mFRRt15- …………..MW
vii. Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací mFRRt5- …………..MW
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viii. Náhrady pro zálohu poskytnutím sjednané regulační energie RR+

…...……...MW

ix. Náhrady pro zálohu poskytnutím sjednané regulační energie RR-

……...…...MW

3. Poskytovatel AB:
Právnická osoba:
Sídlo:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………………, sp. zn.
Zastoupena:
IČO:
DIČ:
4.

Smlouva s majitelem předávacího místa, prostřednictvím kterého je zařízení Poskytovatele
SVR připojeno k distribuční soustavě, č. ……….

Za PDS:
V ……………….. dne……………….
______________________________

___________________________

Za Poskytovatele SVR:
V ……………….. dne……………….
______________________________

___________________________
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Příloha č. 2 Kontaktní údaje, závazné formy komunikace
1. PDS:
 Adresa pro zasílání korespondence:
 Datová schránka:
Zmocněnci PDS:
 Kontakt na zmocněnce PDS pro smluvní jednání
- Jméno (útvar)
- E-mail
- Telefon
- Prioritní forma komunikace


Kontakt na zmocněnce PDS pro technická jednání
- Jméno (útvar)
- E-mail
- Telefon
- Prioritní forma komunikace

2. Poskytovatel SVR:
 Adresa pro zasílání korespondence:
 Datová schránka:
Zmocněnci Poskytovatele SVR:
 Kontakt na zmocněnce Poskytovatele SVR pro smluvní jednání
- Jméno (útvar)
- E-mail
- Telefon
- Prioritní forma komunikace


Kontakt na zmocněnce Poskytovatele SVR pro technická jednání
- Jméno (útvar)
- E-mail
- Telefon
- Prioritní forma komunikace

Za PDS:
V ……………….. dne……………….
______________________________

___________________________

Za Poskytovatele SVR:
V ……………….. dne……………….
______________________________

___________________________
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