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 Uzance průmyslových a ostatních komodit 

elektřina 

 

Předmět a místo plnění 

Předmětem burzovního obchodu je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst zájemce 
s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení 
odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) a ve smyslu vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen 
za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení 
energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška ERÚ“) a dalších 
prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu (dále také jen „dodávka“). 

Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním 
soustavám a zajištění systémových služeb. Místem plnění jsou odběrná místa zájemce, 
resp. osob, ze které jedná zájemce. 

 

Dodávka a odběr elektřiny 

Dodavatel se zavazuje dodávat sjednané množství elektřiny do odběrného místa odběratele 
a odběratel se zavazuje za tyto služby dodavateli zaplatit sjednanou cenu v rozsahu a 
za podmínek uzavřeného burzovního obchodu (závěrkového listu). 

Dodávka elektřiny je prováděna v souladu s Řádem provozovatele distribuční soustavy (dále 
jen „PDS"). Řád PDS je k dispozici na webových stránkách příslušného PDS. Práva a 
povinnosti dodavatele a místně příslušného PDS plynoucí z Řádu PDS jsou směrodatné 
pro smluvní vztah dodavatele a odběratele. Odběratel se zavazuje řídit se daným řádem 
PDS. 

Odběr elektřiny je měřen měřícím zařízením příslušného PDS. Podmínky umístění a užívání 
měřícího zařízení se řídí platným Řádem PDS. 

Dodávka elektřiny je splněna přechodem elektřiny z příslušné distribuční soustavy přes 
měřící zařízení do odběrného místa odběratele. 

Dodavatel se zavazuje zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet distribuci elektřiny 
a související služby a odběratel se zavazuje zaplatit dodavateli za distribuci elektřiny 
a související služby regulovanou cenu stanovenou v Cenovém rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu (dále jen „ERÚ"). 

Odběratel výslovně souhlasí, aby dodavatel s příslušným Provozovatelem distribuční 
soustavy uzavřel smlouvy o distribuci elektřiny.  

Dodavatel přebírá v souladu s obecně závaznými právními předpisy odpovědnost 
za odchylku v odběrném místě odběratele, ve kterém je jediným dodavatelem elektřiny. 
Z důvodu přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele není odběratel oprávněn mít 
pro dodávku elektřiny do odběrného místa dle burzovního obchodu (závěrkového listu) 
jiného nebo více jiných dodavatelů. 

Dodavatel se zavazuje zajistit pro odběratele příkon sjednaný ve výši, kterou má odběratel 
pro dané odběrné místo sjednanou ve Smlouvě o připojení. 

Pokud odběratel zjistí závadu na měřícím zařízení, je povinen neprodleně informovat 
dodavatele. V případě potvrzení vadného měření PDS se smluvní strany zavazují vypořádat 
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svoje nároky dle zásad poctivého obchodního styku tak, aby bylo zabráněno bezdůvodnému 
obohacení kterékoliv ze stran a případně již vzniklé bezdůvodné obohacení bylo vydáno či 
nahrazeno. 

Odběratel se zavazuje poskytnout dodavateli maximální součinnost při jakýchkoliv jednáních 
dodavatele s operátorem trhu či příslušným PDS týkajících se odběrného místa odběratele. 

Dodávka elektřiny dodavatelem odběrateli počíná požadovaným datem zahájení dodávky 
podle závěrkového listu. 

Dodavatel není povinen dodávat elektřinu do těch odběrných míst odběratele, na která nemá 
odběratel uzavřenou platnou Smlouvu o připojení s příslušným PDS, je-li dle aplikovatelných 
právních předpisů vyžadována. Dále dodavatel není povinen dodávat elektřinu do těch 
odběrných míst, kde před požadovaným zahájením dodávky od dodavatele byl neoprávněný 
odběr elektřiny nebo neoprávněná distribuce elektřiny. 

V případech zrušení odběrného místa, zejména z důvodu převodu vlastnických práv 
k odběrnému místu, odstranění odběrného místa, demolice, zničení živelnou pohromou, je 
odběratel oprávněn ukončit smluvní vztah s dodavatelem k danému odběrnému místu 
nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení dodavateli o zrušení odběrného místa, a to bez 
nároku na finanční kompenzaci ze strany dodavatele. 

Z důvodu provozních potřeb se může v průběhu smluvního období počet měřících nebo 
odběrných míst odběratele změnit, a to jak zrušením stávajících, tak zřízením nových 
odběrných míst. Dodavatel bude i pro tyto případy garantovat nabídnuté jednotkové ceny a 
neprodleně po oznámení o zřízení nového odběrného místa zahájí dodávku sdružených 
služeb za podmínek sjednaných v rámci předmětného burzovního obchodu. 

Dodavatel poskytne po skončení období plnění této zakázky odběrateli na základě jeho 
požadavku soubor dat v elektronické podobě, obsahující kompletní údaje o realizované 
dodávce elektřiny v rozsahu fakturačních dokladů za celé období dodávky. 

Dodavatel si nebude nárokovat jakékoli sankce za překročení či neodebrání 
předpokládaného množství odběru silové elektřiny. Sankcí se rozumí rovněž navýšení 
smluvní ceny sjednané v závěrkovém listu na základě výsledku elektronického burzovního 
systému. 

 

Dodávky elektrické energie v hladině VN 

Smluvený objem dodávky elektřiny je určen sjednaným množstvím elektřiny pro období 
dodávky, které je uvedeno v závěrkovém listě. 

Odběratel je povinen uvést pro každé odběrné místo hodnotu rezervovaného příkonu 
shodnou s hodnotou uvedenou ve smlouvě o připojení, kterou uzavřel s PDS. V případě 
jakýchkoli změn rezervovaného příkonu je odběratel povinen neprodleně tyto změny oznámit 
dodavateli. 

Závěrkový list obsahuje opatření přijímaná při předcházení stavu nouze, ve stavu nouze a 
odstraňování následků stavu nouze, zařazení do regulačních stupňů, hodnotu 
bezpečnostního minima a čas nezbytný pro snížení odběru na hodnotu bezpečnostního 
minima. Zařazení odběrného místa odběratele do regulačních stupňů a hodnoty snížení 
výkonu pro jednotlivé regulační stupně jsou stanoveny platným právním předpisem. 

Odběratel se zavazuje sledovat veřejně dostupné informace o vyhlášení omezujících 
regulačních opatření v souladu s platnými právními předpisy a v případě jejich vyhlášení se 
jimi řídit. 

Odběratel je povinen sledovat informace o omezení nebo přerušení distribuce a dodávek 
elektřiny vyhlášených PDS způsobem obvyklým a zajistit veškerá opatření k zamezení 
vzniku škody. 
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Odběratel se zavazuje dodržovat u odběrného místa indukčník v mezích 0,95 - 1,00. 

Odběratel sjednává s dodavatelem v závěrkovém listu hodnotu roční rezervované kapacity 
pro každé odběrné místo. 

Odběratel bere na vědomí, že pokud dojde v odběrném místě k překročení sjednaných 
distribučních hodnot, např. rezervované kapacity, mezí induktivního účiníku, nevyžádané 
dodávky jalové energie, nebo rezervovaného příkonu, bude dodavatel účtovat odběrateli 
ceny v souladu s platným a účinným Cenovým rozhodnutím ERÚ. 

 

Dodávky elektrické energie v hladině NN 

Pravidelné a mimořádné odečty provádí PDS v souladu se Zákonem, zvláštním právním 
předpisem, kterým se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, a 
Řádem PDS. 

Pro jednotlivá OM se uplatňuje distribuční sazba sjednaná ve Smlouvě, pokud dané OM 
splňuje podmínky pro její přiznání stanovené aplikovatelnými právními předpisy a PDS, 
v opačném případě distribuční sazba vyplývající z příslušné Smlouvy o připojení, a pokud 
není tato uzavřena, distribuční sazba přiznaná příslušným PDS. 

Smluvený objem dodávky elektřiny je určen odhadem roční spotřeby daného odběrného 
místa uvedeném v informačním systému operátora trhu a třídou typového diagramu dodávky 
pro dané odběrné místo. 

V případě žádosti o změnu distribuční sazby je odběratel povinen písemně dodavateli 
prokázat splnění podmínek pro přiznání požadované distribuční sazby. Odběratel je povinen 
nahlásit dodavateli jakoukoliv změnu provedenou ve Smlouvě o připojení, a to nejpozději 
k datu účinnosti této změny. Při nesplnění těchto povinností odběratele má dodavatel právo 
na náhradu škody.  

Sjednaná dodávka elektřiny může být omezena, pokud bude provozovatelem přepravní 
soustavy vyhlášen stav nouze podle příslušných platných právních předpisů. 

Odběratel je povinen udržovat odběrné zařízení ve stavu, který odpovídá příslušným 
technickým normám a platným právním předpisům, a který umožňuje jeho řádný a spolehlivý 
provoz. 

Odběratel se zavazuje umožnit přístup k měřícímu zařízení na OM pro potřebu kontroly 
správnosti měřených údajů, provedení odečtů nebo kontroly, opravy, údržby, výměny nebo 
odebrání měřidla, a to rovněž při ukončení odběru nebo přerušení dodávky elektřiny. 
Odběratel je povinen zdržet se jakýchkoliv zásahů do měřidla a jeho připojení včetně plomb, 
a zabezpečit měřidlo tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození, odcizení nebo porušení 
plomb. 

 

Omezení a přerušení dodávky 

Dodavatel má právo přerušit nebo ukončit dodávku elektřiny odběrateli při neoprávněném 
odběru elektřiny dle Energetického zákona. Přerušení nebo ukončení dodávky elektřiny 
provede PDS na žádost dodavatele a na náklady odběratele.  

Při přerušení nebo ukončení dodávky elektřiny podle tohoto článku, odběrateli nevzniká 
právo na náhradu škody a ušlého zisku. 

Odběratel se zavazuje uhradit dodavateli veškeré náklady spojené se zaviněným 
přerušením, obnovením nebo ukončením dodávky při neoprávněném odběru elektřiny 
ze strany odběratele, které vůči obchodníkovi uplatní PDS.  
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Podmínky burzovního obchodu 

Vybraný dodavatel, vzešlý z aukce, uzavře s každým jednotlivým zájemcem, pro všechna 
jeho odběrná místa spadající do příslušného charakteru odběru VN, NN, jednu smlouvu 
(závěrkový list). 

Závěrkový list s dodavatelem se uzavírá na dobu určitou, bez možnosti automatického 
prodlužování. 

 

Uvádění ceny 

Pro odběr ze sítě VN bude uváděna nabídková cena za jednotku silové elektřiny v Kč/MWh 
zpracovaná ve formě jednotarifu. 

Pro odběr ze sítě NN bude uváděna protinabídková cena za jednotku silové 
elektřiny v Kč/MWh zpracovaná zvlášť pro VT a zvlášť pro NT, a to pro: 

- jednotarifovou sazbu, 
- dvoutarifovou sazbu v nízkém a vysokém tarifu. 

Cena bude zahrnovat i stálou platbu za odběrné místo, jehož nabídková hodnota v Kč (bez 
DPH) bude násobena koeficientem vyčísleným jako součin počtu odběrných míst v NN a 
počtu kalendářních měsíců v plánovaném období dodávek. 

Jednotkové ceny za dodávku silové elektřiny budou, spolu s položkou stálý plat za odběrné 
místo (za odběrná místa NN), součástí protinabídky jakožto ceny soutěžící a závazné. 

Jednotkové ceny budou stanoveny bez DPH a musí obsahovat veškeré náklady na realizaci 
burzovního obchodu v místě plnění. 

Zájemce nebude hradit žádné zvláštní poplatky ani jiné platby v souvislosti s uzavřením 
závěrkového listu s vítězným dodavatelem, vyjma poplatků a daní stanovených právním 
předpisem. 

Nabídková cena bez DPH pro dodávky VN bude stanovena jako součin nabídkové ceny 
za jednotku (MWh) v hladině VN a plánovaného množství jednotek. Nabídková cena bez 
DPH pro dodávky NN bude stanovena jako součet součinu nabídkových cen za jednotku 
(MWh) v síti NN, s ohledem na distribuční sazby a tarify, a plánovaného množství jednotek, 
v těchto distribučních sazbách a tarifech, a ceny stálých plateb za všechny odběrná místa 
v síti NN. 

Součet nabídkových cen pro dodávky VN a NN bude předmětem hodnocení celého 
burzovního obchodu  

Regulované platby za dopravu elektřiny, systémové služby a daň z elektřiny nejsou 
předmětem tohoto burzovního obchodu. 

 

Platební podmínky 

Odběratel je povinen zaplatit dodavateli za dodávku elektřiny cenu, která je tvořena: 

- Cenou za dodávku elektřiny, která je stanovena burzovním obchodem (závěrkovým 
listem). 

- Cenou za distribuci elektřiny a dalšími regulovanými platbami stanovenými v souladu 
se všeobecně závaznými právními předpisy, zejména cenovými rozhodnutími 
příslušných správních a regulačních orgánů. 

Dodávky elektřiny se v průběhu zúčtovacího období vyúčtovávají daňovým dokladem (dále 
jen „Faktura"), které mají náležitosti podle příslušných právních předpisů. Zúčtovací období 
je stanoveno závěrkovým listem. 
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K účtované ceně dodávky elektřiny se připočítává daň z elektřiny, daň z přidané hodnoty, 
poplatky a jiné nepřímé daně stanovené v souladu s příslušnými právními předpisy.  

V průběhu zúčtovacího období hradí odběratel dodavateli za dodávky elektřiny pravidelné 
zálohy, pokud není burzovním obchodem sjednáno jinak. Jejich výše je určena podle 
celkové předpokládané platby odběratele za příslušné fakturační období včetně daně 
z přidané hodnoty. Dodavatel je povinen po uzavření burzovního obchodu (závěrkového 
listu) vystavit odběrateli nejpozději 14 dní před zahájením dodávky v souladu s podmínkami 
uzavřeného burzovního obchodu (závěrkového listu) platební kalendář s uvedením počtu, 
výše a splatnosti záloh. 

Zálohy zaplacené odběratelem na příslušné zúčtovací období budou dodavatelem 
vypořádány ve faktuře ze zúčtovacího období. Rozdíl ve faktuře mezi vyúčtovanou částkou a 
zaplacenými zálohami, který je nedoplatkem odběratele, je odběratel povinen zaplatit 
dodavateli v termínu splatnosti faktury. Rozdíl ve faktuře mezi vyúčtovanou částkou a 
zaplacenými zálohami, který je přeplatkem odběratele, dodavatel vrátí odběrateli v termínu 
splatnosti první následující faktury na bankovní účet odběratele uvedený v závěrkovém listu 
s použitím variabilního symbolu uvedeného na faktuře. 

Odběratel může požadovat a dodavatel se pro tento případ zavazuje zasílat veškerá 
vyúčtování a fakturaci formou elektronických prostředků. 

V případě prodlení odběratele s úhradou jakékoliv částky vyplývající z uzavřeného 
burzovního obchodu (závěrkového listu), je odběratel povinen uhradit dodavateli zákonný 
úrok z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení. 

V případě prodlení dodavatele s úhradou jakékoliv částky vyplývající z uzavřeného 
burzovního obchodu (závěrkového listu), je dodavatel povinen uhradit odběrateli zákonný 
úrok z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

 

Praha 22.09.2016 

 


