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Dohoda o pravidlech pro rezervaci a poskytování automatické 
regulace frekvence 

uzavrená ve smyslu §50 odst. 10 zákona 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických 
odvetvích a o zmene nekterých zákonu (dále jen "energetický zákon"), v platném 

znení, 
a podle§ 1746 odsl2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném zniní 
(dále jen "Dohoda") 

mezi temito smluvními stranami: 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Mlynské nivy 59/A 
824 84 Bratislava 

IČO: 35829141 
DIČ: 2020261342 
IČDPH: 51<2020261342 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súd Bratislava 1 Oddiel: Sa, Vložka č.: 2906/B 

Zastúpená: Ing. Peter Dovhun, predseda predstavenstva 
Marián Širanec, MBA, podpredseda predstavenstva 

Bankové spojení: Tatra banka, a.s. Bratislava, č. ú.: 2620191900/11 OO 
IBAN: SK30 1100 0000 0026 2019 1900 

(dále jen "SEPS") 

ČEPS, a.s. 
Elektrárenská 77412 
101 52 Praha 10 

IČO: 25702556 

a 

DIČ: CZ25702556 

zapsaná v obchodn im rejstfíku u Mestského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5597 

Zastoupená: Ing. Martínem Durčákem, pfedsedou pfedstavenstva 
Ing. Pavlem Šolcem, členem pfedstavenstva 

Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, Praha 5, č. ú.: 202910025/2600 
IBAN: CZ16 2600 0000 0020 2910 0207, BIC: CITICZPXXXX 

(dále jen "ČEPS") 
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Názvosloví a použité zkratky 
1. Definice a pojmy užívané v léto smlouvé se vykládají ve smyslu ustanovení energetického 

zákona, provádécích predpisu k tomuto zákonu a jiných souvisejících obecné závazných 
právních predpisu, či ve smyslu príslušných ustanovení Kodexu PS a príslušné legislatívy 
Evropské Unie, není-li v léto Dohodé výslovné stanoveno jinak. 

2. Zkratky použité v textu této smlouvy mají následující význam: 

"SVR" - služby výkonové rovnováhy 

"FCR" -zálohy pro automatickou regula ci frekvence 

"Zdrojový PPS" - provozovatel prenosové soustavy ve zdrojové regulační oblasti 

"Cílový PPS" - provozovatel prenosové soustavy v cílové regulační oblasti 

"LFC" -load frequency control 
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Článek 1. 
Účel a predmet dohody 

1.1. Za účelem zabezpečení provozní bezpečnosti a stability prenosových soustav 
potrebným objemem a strukturou SVR, se smluvní strany dohodly, že uzavrou tuto 
Dohodu. 

1.2. Účelem této Dohody je umožnil oboustranné obstarávání SVR typu FCR v potrebném 
objemu v prípadé jejich nedostatku v cílové regulační oblasti, a to ze zdroj ú, které se 
nacházejí ve zdrojové regulační oblasti. 

1.3. Predmétem této Dohody je stanovení pravidel pro rezervaci a zabezpečení poskytování 
dané SVR jednou smluvní stranou jako provozovatelem prenosové soustavy, a to na 
zdrojích, které se nacházejí v jiné regulační oblasti. Regulační oblastí se pro účely této 
Dohody rozumí elektrizační soustava české republiky nebo elektrizační soustava 
Slovenské republiky. 

1.4. Tato Dohoda se: 

a) v cílové regulační oblasti ČEPS vztahuje na rezervaci a poskytování podpúrné 
služby procesu automatické regulace frekvence (FCR), 

b) v cílové regulační oblasti SEPS se tato Dohoda vztahuje na rezervaci a poskytování 
podpúrné služby automatické regulace frekvence (FCR). 

1.5. Predmétem této Dohody je stanovení závazných postupú dispečerú ČEPS a SEPS pro 
poskytování SVR určených die odst.1.4. tohoto článku a rezervovaných v souladu 
s touto Dohodou v Článku 2. 

1.6. Smluvní strany uznávají, že činností podle této Dohody vznikají nékteré další náklady. 
Preto jsou predmétem Dohody též pravidla sjednaná pro jej ich kompenzaci. 

1.7. S poukazem na skutečnost, že v rámci plnéní Dohody múže docházet ke zpracovávání 
osobních údaj ú dotčených osob, smluvní strany jsou povinné plnit pi'edmét Dohody tak, 
aby byle plnéní plné v souladu s požadavky na ochranu osobních údajú, které ukládají 
nafízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochrané fyzických osob pi'i zpracovávání osobních údajú a o volném pohybu téchto 
údaj ú a o zrušení smémice 95/46 l ES (obecné narízení o ochrané údaju) a zákon č. 
18/2018 Sb. o ochrané osobních údaju a o zméné nékterých zákonu (společné dále jen 
.Legislatíva o ochrané osobních údaju"), ve znéní jejich prípadných pozdéjších zmén. 
Smluvní strany jsou povinné plnit pi'edmét Dohody tak, aby plnéní obsahovalo nejen 
účinné bezpečnostní, technické, resp. jiné další opatrení s cílem zajistit co možná 
nejvyšší úroveň bezpečnosti a ochrany osobních údaju vyžadovanou "Legislatívou o 
ochrané osobních údaju" 

Článek 2. 
Rezervace a poskytování SVR 

2.1. Poskytování dané SVR je možné sjednat jen s poskytovateli léto SVR, jejichž zdroje 
mají platný certifikát Zdrojového PPS a zároveň splňují podmínky pro poskytování dané 
SVR ve smyslu legislatívy Cílového PPS. 

2.2. Jsou-li ze strany poskytovatele dané SVR splnény všechny podmínky uvedené 
v Článku 3 léto Dohody, je Zdrojový PPS oprávnén vydal tomuto poskytovateli souhlas 
s poskytováním této SVR. 

2.3. Cílový PPS se zavazuje poskytnout Zdrojovému PPS nejpozdéji 3 pracovní dny pfed 
začátkem mésíce nebo roku seznam smluvních partnerú, kterí s ním v daném mésíci 
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mají uzavrenu smlouvu podle odst. 3.1 této Dohody a informace o objemu dané SVR a 
časech T. (čas zahájení poskytování SVR) a Tk (čas ukončení poskytování SVR). 
Seznam poskytovatelu SVR s uvedením času T. a času Tk zašle zmocnenec pro 
pfípravu provozu Cílového PPS zmocnenci pro pfípravu provozu Zdrojového PPS 
e-mailem nejpozdeji 3 pracovní dny pfed začátkem mesíce (roku). 

2.4. Zdrojový PPS se zavazuje: 

a) odsouhlasit e-mailem nejpozdeji 2 pracovní dny pred začátkem mes1ce (roku) 
Zmocnenci pro pfípravu provozu Cílového PPS seznam poskytovatelu SVR 
s uvedením času T.a času Tk, 

b) informoval ihned po získání informace Cílového PPS o prípadné nedostupnosti dané 
SVR v pfípade, že tak učinil poskytovatel dané SVR, 

c) poskytnout prostrednictvím svého zmocnenca, výsledky vyhodnocení reálné 
disponibility rezervovaného výkonu za uplynulý mesíc podle vzoru pfílohy č. 2 a to 
písemne e-mailem zmocnenci pro mesíční vyhodnocení a kontrolu Cílového PPS, 
nejpozdeji do 8. kalendáfního dne následujícího mesíce. 

2.5. Cílový PPS se zavazuje: 

a) odsouhlasit se Zdrojovým PPS dohodnuté hodnoty dané SVR, uvedené v seznamu, 
zaslaném v souladu s odst. 2.3. tohoto článku. 

2.6. Príloha č. 2 Dohody bude podepisována kvalifikovaným elektronickým podpisem 
zmocnenci pro komunikaci uvedenými v Príloze č. 1. 

Článek 3. 
Požadavky kladené na poskytovatele SVR 

3.1. Poskytovatel SVR musí predal Zdrojovému PPS smlouvu, kterou uzavrel s Cílovým 
PPS. Ve smlouve nemusí být uvedeny cenové podmínky sjednané s Cílovým PPS. 

3.2. Poskytovatel SVR musí pristoupit na podmínky určené Prevádzkovým poriadkom 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS, a musí mít platnou Rámcovú zmluvu 
o poskytovaní regulačných služieb na rok 2022, je-li Cílovým PPS SEPS. Poskytovatel 
SVR musí mít platnou Dohodu o podmienkach poskytovania PpS pre prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy Českej republiky uzavrenou se SEPS, je-li Zdrojovým PPS SEPS. 

3.3. Poskytovatel SVR musí mít platnou Rámcovou dohodu o podmínkách nákupu a 
poskytování služeb výkonové rovnováhy, a současne Dohodu o poskytnutí souhlasu 
ČEPS, a.s. a podmínkách souhlasu s poskytováním služby automatické regulace 
frekvence pro provozovatele prenosové soustavy Slovenské republiky, je-li Zdrojovým 
PPS ČEPS. 

3.4. Poskytovatel SVR je povinen bezodkladne informoval Zdrojového PPS i Cílového PPS 
o zmenách v rezervaci výkonu pro poskytování SVR. 

Článek 4. 
Pravidla poskytování SVR 

4.1. Zdrojový PPS umožní pro Cílového PPS poskytování dané SVR v objemu obchodne 
dohodnutém mezi Cílovým PPS a poskytovatelem SVR ze zdrojové regulační oblasti, 
a to v mezích odsouhlasených Zdrojovým PPS, poskytovateli dané SVR. 

4.2. Pfi aktivaci podpurných služeb FCR nedochází k požadavku na preshraniční prenos 
elektriny- operatívni dodávku regulační elektriny. 

4.3. Postup dispečeru SEPS a ČEPS pfi poskytování SVR FCR: 
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a) podle údaj ú die odst. 2.3. zajistí Zdrojový PPS a Cílový PPS adekvátni zmenu 
hodnoty Kr,; v regulátoru LFC. Úprava vychází z následujícího vzorce, pfičemž 
u Zdrojového PPS se jedná o kladnou hodnotu a u Cílového PPS o zápornou 
hodnotu zmeny K,,; 

!:lP . 
M( . = ____!.,!_, 

" 02 
' 

(MW/Hz; MW, Hz) 

kde: ll Pp,; je hodnota poskytované FCR 

Článek 5. 
Úhrada za činnost Zdrojového PPS. Platební a 

fakturační podmínky 
5.1. Zdrojovému PPS vznikají pfi zajišťování možnosti poskytoval SVR pro Cílového PPS 

náklady. Tylo náklady jsou spojeny zejména s prúbežným opatrováním podkladu 
o rezervovaném výkonu od poskytovatele SVR s kontrolní funkcí Zdrojového PPS 
v reálném čase a dále s mesíčním vyhodnocením rezervovaného výkonu SVR. 

5.2. Jako úhradu za činnost Zdrojového PPS podle odst. 5.1. tohoto článku sjednávají obe 
smluvní strany mesíční platbu, kterou uhradí Cílový PPS Zdrojovému PPS (dále jen 
.Cena"). Cenu sjednaly smluvní strany za každý kalendáfní mesíc a za službu FCR 
rezervované u poskytovatele v regulační oblasti Zdrojového PPS ve výši 480 EUR 
(slovy: čtyristaosmdesát euro). 

5.3. Zdrojový PPS vystaví daňový doklad - fakturu za službu FCR rezervované u 
poskytovatele v regulační oblasti Zdrojového PPS za príslušný mesíc a odešle jí 
nejpozdeji do patnáctého dne následujícího mesíce Cílovému PPS na e-mailovou 
adresu uvedenou v Príloze č. 1. Splatnost faktury je 14 dnú ode dne doručení na e
mailovou adresu uvedenou v Príloze č. 1. Cílový PPS je povinný uhradil Cenu na 
základe doručené faktury. 

5.4. Cena je na fakture uvedená v EUR. Cena v Dohode je uvedená bez DPH. DPH bude 
vyúčtována podle platné legislativy EU. 

5.5. Za den dodání (den uskutečneného zdanitelného plnení) se považuje den posledního 
kalendámího dne v mesíci. 

5.6. Faktury musí obsahoval všechny náležitosti ve smyslu zákonú o DPH, platných v ČR a 
SR. Nad rámec uvedených náležitostí musí faktura obsahoval: 

a) podpis a razítko 

b) číslo Dohody; 

c) číslo účtu Zdrojového PPS ve tvaru l BAN; 

d) informace o obchodních prípadech (za svojí regulační oblast) za predcházející 
mesíc ve formátu (č. obch. prípadu z ČR do SR/ ze SR do ČR). 

5.7. V prípade, že faktu ra bude vystavená společností ČEPS, bude zaslaná v den vystavení 
faktury e-mailem, z e-mailové adresy ČEPS: faktury@ceps.cz na e-mailové adresy 
SEPS: efaktury@sepsas.sk. V prípade, že faktura bude vystavená společností SEPS, 
vystavená faktura bude zaslaná v den vystavení faktury, e-mailem z e-mailové adresy 
SEPS: fakturacia@sepsas.sk na e-mailovou adresu ČEPS: faktury@ceps.cz. E
mailové adresy jsou uvedené i v Pfíloze č. 1 léto Dohody. Smluvní strany se dohodly, 
že jestliže pfi zasílání faktur nebudou použité uvedené e-mailové adresy, faktury 
nebudou považované za doručené a v tom pfípade je nutné zaslání vystavené faktury 
doporučenou poštou. 

sn 
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5.8. ČEPS/SEPS je oprávnena vrátil fakturu pred dnem splatnosti bez zaplacení, pokud 
faktura nemá výše uvedené náležitosti anebo má jiné nedostatky ve svém obsahu, a to 
s uvedením duvodu vrácení. Smluvní partner je povinný podle povahy nedostatku 
fakturu opravil anebo opetovne vyhotovil. Oprávneným vrácením faktury pi'estává 
plynout puvodní lhuta splatnosti. Nová lhuta splatnosti plyne opet ode dne, kdy PPS 
doručí opravenou anebo nove vyhotovenou fakturu ČEPS/SEPS. 

5.9. V pi'ípade, že den splatnosti faktury pi'ipadne na sobotu, nedeli anebo den pracovního 
klidu, je dnem splatnosti najbližší následující pracovní den. 

Článek 6. 
Smluvní úrok z prodlení 

6.1. V pi'ípade prodlení s úhradou Ceny na základe doručené faktury mají smluvní strany 
právo na uplatnení úroku z prodlení ve výši 1M EURIBOR +8% p. a. z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení (pi'i 360 denním účetním roce). Pro výpočet úroku se 
použije hodnota 1M EURIBOR, která je platná k první mu dni prodlení s platbou. Pokud 
1M EURIBOR nedosáhne kladnou hodnotu (záporná hodnota), pri výpočtu úroku se 
použije 1M EURIBOR roven nule. úrok z prodlení je splatný do 14 dní od doručení 
faktury e-mailem na e-mailovou adresu smluvní strany uvedené v Príloze č. 1 této 
Dohody. 

Článek 7. 

Místo plnení 
7.1. Místem plnení poskytování SVR je cílová regulační oblast (ČEPS nebo SEPS). 

Článek 8. 
Záverečné ustanovení 

8.1. Tato Dohoda nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem 
01. 01. 2022. Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na období od 01. 01. 2022 
(00:00 hodin) do 31. 12. 2022 (24:00 hodin). 

8.2. Kterákoli ze smluvních stran je oprávnene tuto Dohodu písemne vypovedet i bez 
uvedení duvodu v 3 mesíční výpovední dobe, která beží od prvního dne kalendámího 
mesíce následujícího od doručení výpovedi druhé smluvní strane. 

8.3. Tato Dohoda se i'ídí českým právem. 

8.4. Smluvní strany se dohodly, že Dohoda a daňové doklady související s Dohodou budou 
zvei'ejneny takovým zpusobem, který pro povinné zvei'ejňování smlouvy, objednávky a 
faktury vyplývá z §5a a §5b zákona č. 211/2000 Z. z. o svobodném pi'ístupu 
k inforrnacím a o zmene a doplnení nekterých zákonu (zákon o svoboda informací) 
v platném znení. Tím není dotčena ochrana utajovaných skutečností, ochrana 
osobnosti a osobních údaju, ochrana obchodního tajemství, jako další omezení 
prístupu k informacím, které zverejnení omezují nebo vylučuj i. 

8.5. Smluvní strany berou na vedomí, že vzhledem k tomu, že ČEPS je právnickou osobou 
uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, která byla 
založena za účelem uspokojování potreb majících prumyslovou nebo obchodní povahu a 
tato Dohoda byla uzavrena v béžném obchodním styku v rozsahu predmetu činnosti nebo 
podnikání ČEPS zapsaného ve vei'ejném rejsti'íku, splňuje tato Dohoda predpoklady pro 
uplatnení výjimky z povinnosti jejího uvei'ejnení uvedené v§ 3 odst. 2 písm. q) zákona o 
registru smluv. S ohledem na neexistenci povinnosti uverejnení léto Dohody se smluvní 
strany zavazují smlouvu v českém registru smluv neuverejnit. V prípade neoprávneného 
uverejnení Dohody má každá ze smluvních stran právo na zaplacení smluvní pokuty ve 

en 
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výši 50.000,- Kč vuči smluvní strane, která Dohodu uverejnila. Zaplacením smluvní pokuty 
není dotčeno právo na náhradu škody v její plné výši. 

8.6. Obe smluvní strany prohlašují, že uzavrely tuto Dohodu svobodne, na základe jejich 
vlastní vule, nikoli pod nátlakem nebo za nápadne nevýhodných podmínek. 

8.7. Obe smluvní strany se zavazují informoval druhého smluvního partnera o zmenách 
v právni úprave národní legislatívy, která by mohla mít vliv na plnení závazku 
dohodnutých touto Dohodou. SEPS (ČEPS) nesmi bez písemného souhlasu ČEPS 
(SEPS) pfevést práva a povinnosti z této Dohody na jiný subjekt. 

8.8. Pokud nekterá ustanovení této Dohody budou prekonaná novou právni úpravou, 
zavazují se smluvní strany ustanovení této Dohody nahradil novými ustanoveními, 
která budou určena novou právni úpravou, nebo se dohodnou na ustanoveních, která 
se nejvíc blíži účelu, jehož úpravu mely strany na mysli pn formulování této Dohody. 

8.9. Tato Dohoda je podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

8.1 O. Nedílnou součástí této Dohody jsou následující prílohy: 

Príloha č. 1 - Zmocnenci pro komunikaci 

Príloha č. 2 -Vzor formuláre- Mesíční vyhodnocení disponibility FCR. 

8.11. ČEPS podpisem této Dohody potvrzuje, že se seznámila s dokumentem společností 
SEPS s názvem "Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti Slovenská 
elektrizačná prenosová sústava, a.s. " zverejneném na webové stránce společností 
SEPS www.sepsas.sk, jehož obsahem jsou informační povinnosti a další fakta o 
zpracovávání osobních údaju fyzických osob ze strany společností SEPS ve smyslu 
Legislatívy o ochrane osobních údaju. SEPS podpisem této Dohody potvrzuje, že se 
seznámila s dokumentem společností ČEPS s názvem "lnformace o zpracování a 
ochrane osobních údaju" zvefejneném na webové stránce společností ČEPS 
https:/lwww.ceps.cz/cs/informace-o-zpracovani-a-ochrane-osobnich-udaju-2, jehož 
obsahem jsou informační povinnosti a další fakta o zpracovávání osobních údaju 
fyzických osob ze strany společností ČEPS ve smyslu Legislatívy o ochrane osobn ich 
údaju. Smluvní strany se dohodly, že s uvedenými informacemi seznámí predevším 
zamestnanca, jejichž osobní údaje mohou být na základe této smlouvy druhou smluvní 
stranou zpracovávány. 

V Bratislave, dňa: 

SEPS 

Ing. Peter Dovhun 

predseda predstavenstva 

Marián Širanec, MBA 

podpredseda predstavenstva 

V Praze, dne: 

ČEPS, a.s. 

Ing. Martin Durčák 

predseda predstavenstva 

Ing. Pavel Šolc 

člen predstavenstva 




