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I. INFORMACE O PŘEDMĚTU SOUTĚŽE  

 

1. Předmětem soutěže jsou nabídky na koupi elektrárenského popílku od vyhlašovatele 

pro období od 01.12.2017 do 30.11.2019, s možností opce ze strany vyhlašovatele pro 

období od 01.12.2019 do 30.11.2020. V příloze č. 1 těchto soutěžních podmínek je 

obsažen přehled zdrojů elektrárenského popílku a jeho předpokládané produkce, která 

je vyhlašovatelem určena k prodeji v této soutěži. Elektrárenským popílkem se rozumí 

elektrárenský popílek certifikovaný dle normy EN 450. Příloha č. 1 a příloha č. 4 těchto 

soutěžních podmínek budou zpřístupněny pouze registrovaným odběratelům (viz níže 

čl. V těchto soutěžních podmínek). 

2. Nabídky budou hodnoceny samostatně pro elektrárenský popílek z hnědouhelných 

elektráren (Elektrárna Mělník 1, Elektrárna Mělník 3, Elektrárna Tušimice) a pro 

elektrárenský popílek z černouhelných elektráren (Elektrárna Dětmarovice). To 

znamená, že nabídka může uspět v části týkající se elektrárenského popílku 

z hnědouhelných elektráren, ale nemusí uspět v části týkající se elektrárenského 

popílku z černouhelných elektráren, a naopak.  

3. Podle kritérií stanovených v těchto soutěžních podmínkách vyhlašovatel provede 

hodnocení nabídek a podle výsledků hodnocení sestaví pořadí podaných nabídek, a to 

zvlášť pro elektrárenský popílek z hnědouhelných elektráren (tj. první výsledek a první 

sestavené pořadí nabídek) a zvlášť pro elektrárenský popílek z černouhelných 

elektráren (tj. druhý výsledek a druhé sestavené pořadí nabídek). Bude-li v příslušném 

kalendářním měsíci předpokládaná produkce nižší, než souhrnný množstevní 

požadavek uchazečů za tento kalendářní měsíc, dojde ke krácení nabídek v závislosti 

na pořadí nabídek při jejich hodnocení. Uchazeč podáním nabídky souhlasí s jejím 

krácením a svůj souhlas může odvolat do pěti (5) pracovních dnů od obdržení 

oznámení vyhlašovatele o krácení nabídky. 

4. Předmětem soutěže nejsou nabídky na koupi elektrárenského popílku v jiném 

prodejním systému, který bude organizován vyhlašovatelem samostatně. Úmyslem 

vyhlašovatele je prodat cca 80 % produkce elektrárenského popílku jednotlivých zdrojů 

v této soutěži a cca 20 % produkce elektrárenského popílku jednotlivých zdrojů 

v samostatném prodejním systému na měsíčním principu (dále jen „měsíční soutěž“; 

podle současného předpokladu vyhlašovatele, který se může změnit, bude 

v samostatném prodejním systému upřednostněna vyšší jednotková cena). 

 

II. PODMÍNKY SOUTĚŽE 

 

1. Vyhlašovatel tímto stanoví podmínky soutěže na prodej elektrárenského popílku (dále 

jen „soutěžní podmínky“). 

Soutěžní podmínky budou, s výjimkou přílohy č. 1 a přílohy č. 4, po dobu trvání 

soutěže uveřejněny na internetových stránkách www.cezep.cz 

2. Součástí těchto soutěžních podmínek jsou následující přílohy:  

příloha č. 1 – Přehled zdrojů elektrárenského popílku a jeho předpokládané 

produkce určené k prodeji v soutěži – tato příloha je poskytována 

pouze registrovaným odběratelům; 

http://www.cezep.cz/
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příloha č. 2 – Vzor krycího listu nabídky; 

příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení a závazku mlčenlivosti; 

příloha č. 4 – Vzor kupní smlouvy – tato příloha je poskytována pouze 

registrovaným odběratelům; 

příloha č. 5 – Vzor poptávaného množství elektrárenském popílku; 

příloha č. 6 – Vzor žádosti o registraci 

 

III. UCHAZEČ 

  

1. Uchazečem je osoba, která podá nabídku v soutěži (dále jen „uchazeč“). 

 

IV. KUPNÍ SMLOUVA 

 

1. Kupní smlouvy pro období od 01.12.2017 do 30.11.2019 (dále také jen „Kupní 

smlouva“) budou uzavřeny mezi vyhlašovatelem, společností ČEZ, a. s., se sídlem 

Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO: 45274649 (mateřskou společností 

Vyhlašovatele), a uchazeči, kteří nebyli vyloučeni, jejichž nabídky byly hodnoceny, 

jejichž nabídky nebyly kráceny v celém rozsahu, kteří od vyhlašovatele obdrželi 

oznámení o krácení nabídky a kteří neodvolali svůj souhlas s krácením nabídky ve 

stanovené lhůtě.  

2. Kupní smlouvy budou uzavřeny podle vzoru, který tvoří přílohu č. 4 těchto soutěžních 

podmínek. Před uzavřením Kupní smlouvy musí vybraní uchazeči navýšit jistotu na 

750.000,- Kč (slovy: sedm set padesát tisíc korun českých).  

3. Vyhlašovatel vyzývá osoby mající zájem o koupi elektrárenského popílku, aby se 

zaregistrovaly u vyhlašovatele a následně podávaly u vyhlašovatele své nabídky.  

4. Uchazeč se nesmí ve své nabídce odchýlit od soutěžních podmínek. 

 

V. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI A REGISTRACE 

 

1. Uchazečem může být právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let s plnou 

svéprávností (dále jen „odběratel“), která byla zaregistrována vyhlašovatelem. Osoba, 

která je zaregistrována vyhlašovatelem, je považována za zájemce. 

2. Podmínkou registrace vyhlašovatelem je 

(i) předložení žádosti o registraci, 

(ii) prokázání splnění kvalifikačních předpokladů podle čl. VI těchto soutěžních 

podmínek způsobem podle čl. VIII těchto soutěžních podmínek, 

(iii) podepsání závazku mlčenlivosti, a 

(iv) složení jistoty podle čl. VII těchto soutěžních podmínek a předložení dokladu 

o této skutečnosti. 
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3. Před registrací musí odběratel doručit následující dokumenty do sídla vyhlašovatele: 

(i) podepsaná žádost o registraci podle vzoru, který tvoří přílohu č. 6 těchto 

soutěžních podmínek – žádost o registraci musí být podepsána odběratelem 

nebo osobou oprávněnou jednat za odběratele; pokud takové oprávnění 

nevyplývá z veřejného rejstříku bezplatně dostupného pro vyhlašovatele 

způsobem umožňujícím dálkový přístup (dále jen „veřejný rejstřík“), musí 

odběratel předložit doklady prokazující oprávnění zástupce jednat za odběratele, 

(ii) podepsané čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů podle čl. VI 

těchto soutěžních podmínek a závazku mlčenlivosti dle vzoru, který tvoří přílohu 

č. 3 těchto soutěžních podmínek – čestné prohlášení a závazek mlčenlivosti 

musí být podepsány odběratelem nebo osobou oprávněnou jednat za odběratele; 

pokud takové oprávnění nevyplývá z veřejného rejstříku, musí odběratel předložit 

doklady prokazující oprávnění zástupce jednat za odběratele; podpis odběratele 

nebo osoby jednající za odběratele musí být úředně ověřen, a 

(iii) doklad o složení jistoty. 

Dokumenty musí být předloženy v českém jazyce s výjimkou dokladu o složení jistoty.  

4. Vyhlašovatel nevydává rozhodnutí o tom, že odběratel byl zaregistrován 

vyhlašovatelem. Vyhlašovatel do dvou (2) pracovních dnů od obdržení dokumentů 

podle odstavce 3, za předpokladu splnění podmínek podle odstavce 2, zpřístupní 

odběrateli přílohu č. 1 těchto soutěžních podmínek (Přehled zdrojů elektrárenského 

popílku a jeho předpokládané produkce určené k prodeji v soutěži) a přílohu č. 4 těchto 

soutěžních podmínek (vzor Kupní smlouvy), pokud vyhlašovatel nepostupuje podle čl. 

VIII odst. 2 těchto soutěžních podmínek. Zpřístupněním přílohy č. 1 a přílohy č. 4 

těchto soutěžních podmínek odběrateli dochází k zaregistrování odběratele (odběratel 

se stává zájemcem). 

5. Hodnoceny budou pouze nabídky těch uchazečů, kteří prokáží splnění kvalifikačních 

předpokladů podle čl. VI těchto soutěžních podmínek a složí jistotu podle čl. VII těchto 

soutěžních podmínek.  

 

VI. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

 

1. Odběratel splní kvalifikační předpoklady pro účast v soutěži, jestliže prokáže, že:  

(i) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, 

legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, 

nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde 

o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo 

k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou 

osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem 

odběratele či členem statutárního orgánu odběratele právnická osoba, musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 

každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku 
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zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

předpoklad podle tohoto bodu splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí 

této organizační složky; tento kvalifikační předpoklad musí odběratel splňovat jak 

ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 

bydliště; 

(ii) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání odběratele podle zvláštních právních předpisů nebo 

došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li 

o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak 

její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním 

orgánem odběratele či členem statutárního orgánu odběratele právnická osoba, 

musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán 

nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku 

zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

předpoklad podle tohoto bodu splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí 

této organizační složky; tento kvalifikační předpoklad musí odběratel splňovat jak 

ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 

bydliště; 

(iii) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 

formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; 

(iv) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční 

řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl 

zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 

nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo 

zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; 

(v) není v likvidaci; 

(vi) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, 

tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště odběratele; 

(vii) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to 

jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště odběratele; 

(viii) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 

místa podnikání či bydliště odběratele; a 

(ix) je a nejméně do 31.12.2019 bude finančně a ekonomicky způsobilý plnit své 

dluhy vůči vyhlašovateli. 

 

VII. JISTOTA 

 

1. Vyhlašovatel požaduje, aby se zájemcem stal pouze takový odběratel, který k zajištění 

plnění svých povinností, vyplývajících z účasti v soutěži, poskytl peněžní jistotu 

v celkové výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), (dále jen „jistota“). 
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2. Pro poskytnutí jistoty platí níže uvedené údaje: 

Komerční banka, a.s. 

účtu: 35-6584310287/0100 

odběratele 

 

3. Jistota musí být na účet vyhlašovatele připsána nejpozději v okamžiku registrace. 

Odběratel spolu s žádostí o registraci předkládá doklad o odepsání příslušné peněžní 

částky z jeho účtu ve prospěch účtu vyhlašovatele a v žádosti o registraci uvede číslo 

účtu, na který mu má být jistota vrácena. 

4. Vyhlašovatel vrátí odběrateli poskytnutou jistotu, jestliže 

(i) zájemce nepodá nabídku, 

(ii) nabídka uchazeče nebyla hodnocena pro nesplnění těchto soutěžních podmínek, 

(iii) vyhlašovatel oznámil uchazeči, že jeho nabídka byla krácena v celém rozsahu 
(nabídka nebyla úspěšná) a vyhlašovatel do deseti (10) dnů neprovede nové 
hodnocení nebo krácení nabídek v důsledku nesouhlasu jiného uchazeče 
s krácením nabídky, 

(iv) uchazeč ve stanovené lhůtě odvolá svůj souhlas s krácením nabídky,  

(v) vyhlašovatel byl vyloučen ze soutěže, nebo 

(vi) soutěž byla zrušena. 

5. Pokud uchazeč v rozporu se zákonem nebo soutěžními podmínkami zrušil nebo změnil 

nabídku, odmítl-li uzavřít Kupní smlouvu nebo nesplnil-li povinnost poskytnout 

vyhlašovateli řádnou součinnost k uzavření Kupní smlouvy, připadá vyhlašovateli 

poskytnutá jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem. 

6. Vyhlašovatel dále požaduje, aby uchazeči, se kterými má být uzavřena Kupní smlouva, 

před uzavřením Kupní smlouvy navýšili jistotu na částku určenou v čl. IV odst. 2 těchto 

soutěžních podmínek.  

7. Jistota složená uchazeči, se kterými vyhlašovatel uzavře Kupní smlouvu, bude 

postupně zúčtována na zálohové faktury vystavované vyhlašovatelem před 

jednotlivými kalendářními měsíci. Vyhlašovatel je dále oprávněn započíst svou 

pohledávku na zaplacení smluvní pokuty uchazečem, se kterým vyhlašovatel uzavřel 

Kupní smlouvu, proti pohledávce takového uchazeče na vrácení jistoty. 

 

VIII. PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 

 

1. Splnění kvalifikačních předpokladů prokáže odběratel předložením podepsaného 

čestného prohlášení dle vzoru, který tvoří přílohu č. 3 těchto soutěžních podmínek.  

2. V případě pochybnosti vyhlašovatele o správnosti nebo pravdivosti prohlášení, může 

vyhlašovatel požadovat po odběrateli doložení dalších dokladů k prokázání splnění 

kvalifikačních předpokladů. Nedoloží-li odběratel tyto dokumenty ve stanovené lhůtě, 

vyhlašovatel může odmítnout registrovat odběratele. 
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IX. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

 

1. Uchazeč musí předložit nabídku v plném souladu s těmito soutěžními podmínkami. 

Nabídka musí být zpracována v písemné formě. 

2. Nabídka se předkládá v uzavřené obálce, na které budou uvedeny údaje umožňující 

identifikaci uchazeče (zejména název/jméno, sídlo/bydliště, identifikační/rodné číslo, 

telefon, e-mail, popř. i fax), bude označena „Prodej elektrárenského popílku 

01.12.2017 až 30.11.2019 – NEOTEVÍRAT“ a na uzavření bude opatřena přelepkou 

s otiskem razítka uchazeče nebo podpisem osob oprávněných jednat jménem nebo 

v zastoupení uchazeče.  

3. Při osobním převzetí bude obálka za přítomnosti doručitele opatřena datem a hodinou 

doručení nabídky. Doručiteli bude při předání obálky vystaveno potvrzení o jejím přijetí 

s uvedením údajů dle předchozí věty. Každý uchazeč je oprávněn doručit pouze jednu 

obálku, v níž může být pouze jedna nabídka. Více variant nabídky se nepřipouští. 

4. Nabídka musí obsahovat: 

(i) krycí list nabídky s údaji uvedenými v příloze č. 2 těchto soutěžních podmínek 

(ii) poptávku po elektrárenském popílku s údaji uvedenými v příloze č. 5 těchto 

soutěžních podmínek. Poptávka musí respektovat údaje o předpokládané 

produkci elektrárenského popílku z jednotlivých zdrojů určené k prodeji v této 

soutěži uvedené v příloze č. 1 těchto soutěžních podmínek. 

5. Nabídka, tj. veškerá ji tvořící dokumentace, musí být předložena v českém jazyce. 

Dokumenty v cizím jazyce musí být předloženy spolu s úředně ověřeným překladem do 

českého jazyka.  

6. Vyhlašovatel doporučuje, aby jednotlivé listy nabídky byly vzájemně spojeny tak, že 

bude zabráněno manipulaci s nabídkou. Vhodnou formou je spojení provázkem, jež 

bude procházet jednotlivými listy nabídky a bude na posledním listu nabídky ukončen a 

přelepen papírovou přelepkou, jež bude opatřena otiskem razítka uchazeče a/nebo 

podpisem osob oprávněných jednat jménem nebo v zastoupení uchazeče. 

7. Vyhlašovatel doporučuje zájemcům, aby v nabídce uváděli výrobny/provozovny, pro 

které bude elektrárenský popílek odebíraný uchazečem, pokud s ním vyhlašovatel a 

společnost ČEZ, a. s., uzavřou Kupní smlouvu, v jednotlivých kalendářních měsících 

určen, a to v souvislosti se splněním podmínek liberačního důvodu vzniku povinnosti 

platit smluvní pokutu při neodebrání elektrárenského popílku (viz čl. IV Kupní smlouvy). 

 

X. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A ZPŮSOB JEJICH PODÁVÁNÍ 

 

1. Lhůta pro podávání nabídek počíná dnem vyhlášení veřejné soutěže, jež bude 

vyhlášena na internetové adrese www.cezep.cz, a končí dnem 04. 09. 2017 v 10:00 

hodin. Nabídky je možné podávat osobně ve lhůtě pro podávání nabídek, a to každý 

pracovní den od 9.00 do 16.00 hodin v sídle vyhlašovatele na adrese: Hostivice, 

Komenského 534, PSČ 253 01. Nabídky je možné též doručit prostřednictvím držitele 

poštovní licence, a to na tutéž adresu.  

http://www.cezep.cz/
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2. Nabídky, které budou doručeny vyhlašovateli po uvedené lhůtě, nebudou 

vyhlašovatelem hodnoceny. 

3. Nabídku nelze po jejím předložení odvolat, měnit a doplňovat, s výjimkou změn či 

doplnění, ke kterým vyhlašovatel uchazeče vyzve. 

4. Uchazeč podáním nabídky do soutěže výslovně souhlasí a akceptuje soutěžní 

podmínky, zejména pak ustanovení týkající se povinností uchazeče v rámci soutěže a 

ustanovení týkající se nakládání s jistotou. Uchazeč dále podáním nabídky do soutěže 

výslovně souhlasí s tím, aby údaje v jeho nabídce byly po provedení hodnocení 

zpřístupněny dle uvážení vyhlašovatele i dalším uchazečům. 

5. Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu devadesáti (90) dnů ode dne konce lhůty pro 

podání nabídek. 

 

XI. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI, DOPLNĚNÍ A VYSVĚTLENÍ NABÍDEK 

 

1. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, a to 

dne 04. 09. 2017 od 11:00 hodin. Otevírání obálek je neveřejné a proběhne v sídle 

vyhlašovatele. Za každého uchazeče se otevírání obálek může účastnit jeden 

zástupce. 

2. Vyhlašovatel provede kontrolu úplnosti nabídek a jejich souladu se soutěžními 

podmínkami, a sepíše o jejím průběhu protokol.  

3. Vyhlašovatel může v případě nejasností, či obsahové nedostatečnosti nebo rozporu 

nabídky, případně za účelem odstranění chyb vzniklých při vyhotovení nabídky, 

požádat uchazeče o písemné vysvětlení jeho nabídky nebo o doplnění dokladů, které 

jsou obsahem nabídky. V žádosti vyhlašovatel uvede, v čem spatřuje nejasnosti, 

nedostatečnost nebo rozpor nabídky, které má uchazeč vysvětlit, nebo které doklady 

má účastník soutěže doplnit. Žádost vyhlašovatele ve smyslu předchozí věty bude 

užita v případech, kdy toto vysvětlení, či doplnění nabídky nebude takové povahy, 

které by mělo vliv na hodnocení nabídky. Nebudou-li ze strany uchazeče vysvětlení 

nabídky či chybějící doklady doručeny ve lhůtě tří (3) pracovních dnů vyhlašovateli, 

nestanoví-li vyhlašovatel s ohledem na povahu vysvětlení či povahu chybějících 

dokumentů lhůtu delší, nebude k nabídce přihlíženo při hodnocení.  

4. Vyhlašovatel může požadovat po uchazeči, který je právnickou osobou, aby předložil 

doklady prokazující, kdo je skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo doklady 

prokazující, do jakého koncernu (k tomuto pojmu viz čl. XIII odst. 3) uchazeč náleží.   

5. Vyhlašovatel může pozvat uchazeče na ústní jednání za účelem vysvětlení jeho 

nabídky. Vyhlašovatel doručí uchazeči pozvánku na ústní jednání alespoň tři (3) 

pracovní dny před jeho konáním, nedohodne-li se s ním jinak.  
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XII. DALŠÍ KOLA PODÁVÁNÍ NABÍDEK A JEDNÁNÍ O NABÍDKÁCH 

 

1. Po seznámení se s obsahem nabídek, případně po provedení hodnocení nabídek, 

které splnily podmínky pro provedení hodnocení, může vyhlašovatel vyhlásit nové kolo 

podávání nabídek. Vyhlašovatel takto může postupovat zejména tehdy, pokud 

považuje podané nabídky za neuspokojivé. Vyhlašovatel může ve výzvě upozornit 

uchazeče na obsahové nedostatky původní nabídky uchazeče. 

2. Ve vyhlášení nového kola podávání nabídek vyhlašovatel stanoví novou lhůtu pro 

podávání nabídek. Vyhlášení nového kola je oznámeno pouze uchazečům, kteří podali 

nabídku v některém z předchozích kol.  

3. Nabídka podaná v novém kole (dále jen „nová nabídka“) musí splňovat požadavky 

stanovené vyhlašovatelem ve vyhlášení nového kola podávání nabídek, např. 

požadavek na zvýšení ceny, a nesmí být pro vyhlašovatele méně příznivá, než původní 

nabídka. Vyhlašovatel doporučuje uchazečům, aby na obálce s novou nabídkou 

vyznačili, že se jedná o nové kolo, případně o jaké kolo se jedná. 

4. Nová nabídka, která splňuje požadavky stanovené vyhlašovatelem ve vyhlášení 

nového kola podávání nabídek a je v souladu s těmito soutěžními podmínkami, 

nahrazuje původní nabídku stejného uchazeče. Pokud uchazeč nepodá novou nabídku 

nebo nová nabídka nenahrazuje původní nabídku, platí původní nabídka uchazeče a 

uchazeč je takovou nabídkou vázán. 

5. Namísto vyhlášení nového kola podávání nabídek může vyhlašovatel pozvat všechny 

uchazeče, kteří podali své nabídky včas, na jednání o nabídkách. V pozvánce na 

jednání vyhlašovatel uvede způsob a zásady jednání s uchazeči (např. zda bude 

jednáno se všemi uchazeči společně nebo s každým zvlášť, co bude předmětem 

jednání, pravidla pro změnu nabídek při jednání). Z každého jednání vyhotoví 

vyhlašovatel protokol. Podpisem protokolu vyhlašovatelem a uchazečem nahrazují 

ujednání mezi uchazečem a vyhlašovatelem uvedená v protokolu odlišný obsah 

nabídky. 

6. Vyhlašovatel může vyhlásit nové kolo podávání nabídek a/nebo pozvat uchazeče 

na jednání o nabídkách opakovaně. 

 

XIII. HODNOCENÍ NABÍDEK 

 

1. K nabídce uchazeče nebude při hodnocení přihlíženo v případech stanovených těmito 

soutěžními podmínkami. 

2. Vyhlašovatel je oprávněn nepřihlédnout částečně nebo zcela ke zjevně nepřiměřeným 

nabídkám. Uchazeč je povinen na výzvu vyhlašovatele odůvodnit výši nabídnuté kupní 

ceny, pokud ji vyhlašovatel považuje za nepřiměřeně vysokou, a předložit 

vyhlašovatelem požadované dokumenty; pokud uchazeč dostatečně neodůvodní výši 

takové nabídnuté kupní ceny nebo nepředloží vyhlašovatelem požadované dokumenty, 

vyhlašovatel je oprávněn k nabídce uchazeče nepřihlédnout. Uchazečům, jejichž 

nabídky nejsou hodnoceny, vyhlašovatel tuto skutečnost oznámí.  

3. Pokud osoby, které tvoří koncern ve smyslu § 79 zákona o obchodních korporacích 

(či obdobné zahraniční právní úpravy; dále jen „koncern“), podají více nabídek (bez 
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ohledu na to, zda takové osoby podají více nabídek společně nebo každá nabídka 

bude podána pouze jednou osobou), vyhlašovatel bude po provedeném hodnocení 

přihlížet pouze k té nabídce, která z těchto nabídek bude hodnocena nejlépe. Pokud 

budou různé nabídky stejného koncernu hodnoceny nejlépe v jednotlivých částech 

hodnocení (např. první nabídka bude hodnocena nejlépe v části týkající se 

elektrárenského popílku z hnědouhelných elektráren a druhá nabídka bude hodnocena 

nejlépe v části týkající se elektrárenského popílku z černouhelných elektráren), bude 

v příslušné části přihlíženo pouze k té z nabídek ze stejného koncernu, která bude 

v této části hodnocena nejlépe. 

4. Navrhovaná výše kupní ceny za elektrárenský popílek musí být v nabídce uvedena 

v české měně. 

5. Nabídky budou hodnoceny zvlášť pro elektrárenský popílek z hnědouhelných 

elektráren a zvlášť pro elektrárenský popílek z černouhelných elektráren, a to podle 

dvou hodnotících kritérií: 

a) celková nabídnutá kupní cena; 

b) bonus. 

6. Celkovou nabídnutou kupní cenou je celková cena za celkové množství 

elektrárenského popílku poptávaného daným uchazečem za období od 01.12.2017 do 

30.11.2019. Celková nabídnutá kupní cena se určí tak, že pro každý kalendářní měsíc 

se vynásobí poptávané množství a jednotková cena nabídnutá za toto množství, 

a provede se součet výsledků za všechny kalendářní měsíce od prosince 2017 do 

listopadu 2019 pro jednotlivé elektrárny a následně se provede zvlášť součet za 

hnědouhelné elektrárny a zvlášť součet za černouhelné elektrárny (protože v soutěži je 

nabízen elektrárenský popílek z černouhelných elektráren pouze u Elektrárny 

Dětmarovice, bude se jednat pouze o součet výsledků za uvedené kalendářní měsíce 

u této elektrárny). 

7. Pravidla pro výpočet bonusu: 

a) bonus bude přidělován pouze v období mimosezóny (tj. za elektrárenský 

popílek odebíraný v měsících prosinec 2017, leden 2018, únor 2018, prosinec 

2018, leden 2019 a únor 2019, dále společně jen „mimosezóna“) 

b) pro výpočet bonusu u elektrárenského popílku produkovaného 

z černouhelných elektráren je stanoven tento vzorec: 

B = (100 x Q) – [(LB/t) x (Q)] 

c) pro výpočet bonusu u elektrárenského popílku produkovaného 

z hnědouhelných elektráren je stanoven tento vzorec: 

B = (50 x Q) – [(LB/t) x (Q)] 

d) pro oba vzorce uvedené pod písmeny b) a c) platí: 

B  -  bonus v Kč 
Q  -  množství elektrárenského popílku v tunách 
LB/t –  logistický bonus (příspěvek na dopravu) v Kč za tunu, 
        čerpaný uchazečem do limitu určeného vyhlašovatelem 
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e) logistický bonus si stanoví uchazeč sám, a to v intervalu od 0,- Kč do 50,- Kč 

za jednu tunu u elektrárenského popílku z hnědouhelných elektráren a 

v intervalu od 0,- Kč do 100,- Kč za jednu tunu u elektrárenského popílku 

z černouhelných elektráren. Logistický bonus představuje příspěvek 

vyhlašovatele za elektrárenský popílek odebíraný v mimosezóně. 

8. Bonus je stanoven pouze pro účely hodnocení nabídek a nezakládá jakýkoli nárok 

uchazeče na slevu za odebíraný elektrárenský popílek nebo platbu od vyhlašovatele. 

9. Pořadí nabídek se určí podle součtu obou hodnotících kritérií, tj. celkové nabídnuté 

kupní ceny a bonusu. V případě shodného pořadí několika nabídek bude postupováno 

podle volby vyhlašovatele dle některé z těchto variant: 

a) u nabídek bude zachováno stejné pořadí a předpokládaná produkce bude ve 

stejném poměru rozdělena mezi nabídky se stejným pořadím [V případě 

shody dvou nabídek na prvním pořadí bude každé z těchto nabídek postupem 

podle čl. XIV odst. 2 přiděleno 40 % produkce uvedené v příloze č. 1, neboť 

na obě tyto nabídky se hledí jako na nabídky, které se dělí o první a druhé 

pořadí; nabídce na třetím místě (tedy nabídce pořadím následující po dvou 

uvedených nabídkách) bude postupem podle čl. XIV odst. 2 přiděleno 20 % 

produkce uvedené v příloze č. 1. V případě shody dvou nabídek na druhém 

pořadí bude každé z těchto nabídek postupem podle čl. XIV odst. 2 přiděleno 

25 % produkce uvedené v příloze č. 1, neboť na obě tyto nabídky se hledí 

jako na nabídky, které se dělí o druhé a třetí pořadí. V případě shody dvou 

nabídek na třetím pořadí bude každé z těchto nabídek postupem podle čl. XIV 

odst. 2 přiděleno 10 % produkce uvedené v příloze č. 1, neboť na obě tyto 

nabídky se hledí jako na nabídky, které se dělí o třetí pořadí.], nebo 

b) pořadí nabídek bude určeno podle celkového množství elektrárenského 

popílku poptávaného uchazeči za období mimosezóny (dále jen „sekundární 

kritérium“). Pokud i po použití sekundárního kritéria bude pořadí několika 

nabídek shodné, bude postupováno podle volby vyhlašovatele dle některé z 

těchto variant: 

(i.) u nabídek bude zachováno stejné pořadí a předpokládaná produkce 

bude ve stejném poměru rozdělena mezi nabídky se stejným pořadím 

[V případě shody dvou nabídek na prvním pořadí bude každé z těchto 

nabídek postupem podle čl. XIV odst. 2 přiděleno 40 % produkce 

uvedené v příloze č. 1, neboť na obě tyto nabídky se hledí jako na 

nabídky, které se dělí o první a druhé pořadí; nabídce na třetím místě 

(tedy nabídce pořadím následující po dvou uvedených nabídkách) 

bude postupem podle čl. XIV odst. 2 přiděleno 20 % produkce 

uvedené v příloze č. 1. V případě shody dvou nabídek na druhém 

pořadí bude každé z těchto nabídek postupem podle čl. XIV odst. 2 

přiděleno 25 % produkce uvedené v příloze č. 1, neboť na obě tyto 

nabídky se hledí jako na nabídky, které se dělí o druhé a třetí pořadí. 

V případě shody dvou nabídek na třetím pořadí bude každé z těchto 

nabídek postupem podle čl. XIV odst. 2 přiděleno 10 % produkce 

uvedené v příloze č. 1, neboť na obě tyto nabídky se hledí jako na 

nabídky, které se dělí o třetí pořadí.], nebo 
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(ii.) pořadí takových nabídek bude určeno podle celkového množství 

elektrárenského popílku poptávaného uchazeči za období od prosince 

2017 do listopadu 2019 (dále jen „terciární kritérium“). Pokud i po 

použití terciárního kritéria bude pořadí několika nabídek shodné, bude 

postupováno podle volby vyhlašovatele dle některé z těchto variant: 

1. u nabídek bude zachováno stejné pořadí a předpokládaná 

produkce bude ve stejném poměru rozdělena mezi nabídky se 

stejným pořadím [V případě shody dvou nabídek na prvním 

pořadí bude každé z těchto nabídek postupem podle čl. XIV 

odst. 2 přiděleno 40 % produkce uvedené v příloze č. 1, neboť 

na obě tyto nabídky se hledí jako na nabídky, které se dělí 

o první a druhé pořadí; nabídce na třetím místě (tedy nabídce 

pořadím následující po dvou uvedených nabídkách) bude 

postupem podle čl. XIV odst. 2 přiděleno 20 % produkce 

uvedené v příloze č. 1. V případě shody dvou nabídek na 

druhém pořadí bude každé z těchto nabídek postupem podle 

čl. XIV odst. 2 přiděleno 25 % produkce uvedené v příloze č. 1, 

neboť na obě tyto nabídky se hledí jako na nabídky, které se 

dělí o druhé a třetí pořadí. V případě shody dvou nabídek na 

třetím pořadí bude každé z těchto nabídek postupem podle čl. 

XIV odst. 2 přiděleno 10 % produkce uvedené v příloze č. 1, 

neboť na obě tyto nabídky se hledí jako na nabídky, které se 

dělí o třetí pořadí.], nebo 

2. vyhlašovatel může podle své volby vyzvat takové uchazeče 

k podání přehodnocených/nových nabídek nebo určit pořadí 

takových nabídek losováním. 

10. Protože zvlášť bude provedeno hodnocení pro elektrárenský popílek z hnědouhelných 

elektráren a zvlášť bude provedeno hodnocení pro elektrárenský popílek 

z černouhelných elektráren, budou sestavena dvě pořadí: 

a) první pořadí bude sestaveno u elektrárenského popílku z hnědouhelných 

elektráren (Elektrárna Mělník 1, Elektrárna Mělník 3, Elektrárna Tušimice), 

b) druhé pořadí bude sestaveno u elektrárenského popílku z černouhelných 

elektráren (Elektrárna Dětmarovice). 

 

XIV. KRÁCENÍ NABÍDEK 

 

1. Pokud za příslušný kalendářní měsíc souhrnný množstevní požadavek uchazečů 

v nabídkách, ke kterým se přihlíží při hodnocení nabídek, u jednoho zdroje přesahuje 

předpokládanou produkci uvedenou v příloze č. 1 těchto soutěžních podmínek, budou 

nabídky kráceny způsobem popsaným v odstavci 2 až 4. Uchazeč podáním nabídky 

souhlasí s krácením nabídky; tento souhlas může být odvolán do pěti (5) pracovních 

dnů od oznámení vyhlašovatele o krácení nabídky podle čl. XV odst. 1. 
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2. Předpokládaná produkce uvedená v příloze č. 1 těchto soutěžních podmínek pro 

jednotlivý kalendářní měsíc bude rozdělena takto: 

a) nabídce, která se umístila na prvním místě, bude přiděleno 50 % produkce 

uvedené v příloze č. 1, nejvýše však množství uvedené v nabídce, 

b) nabídce, která se umístila na druhém místě, bude přiděleno 30 % produkce 

uvedené v příloze č. 1, nejvýše však množství uvedené v nabídce, 

c) nabídce, která se umístila na třetím místě, bude přiděleno 20 % produkce 

uvedené v příloze č. 1, nejvýše však množství uvedené v nabídce. 

3. Pokud po rozdělení podle odstavce 2 zbyde část produkce uvedené v příloze č. 1, 

bude navýšeno množství produkce přidělené podle odstavce 2 nabídce, která se 

umístila na prvním místě, a to až do množství uvedeného v nabídce. Zbyde-li poté 

nějaké množství produkce uvedené v příloze č. 1, budou obdobně postupně navýšeny 

ostatní nabídky, a to podle jejich umístění. 

4. V rozsahu, ve kterém nabídky nebudou uspokojeny postupem podle odstavců 2 a 3, 

budou nabídky kráceny. 

 

XV. OZNÁMENÍ KRÁCENÍ NABÍDEK, ODVOLÁNÍ SOUHLASU, UZAVŘENÍ KUPNÍ 

SMLOUVY 

 

1. Po provedení krácení nabídek podle čl. XIV těchto soutěžních podmínek vyhlašovatel 

oznámí každému uchazeči, jehož nabídka byla hodnocena, v jakém rozsahu byla 

nabídka krácena. 

2. Uchazeč může odvolat svůj souhlas s krácením nabídky do pěti (5) pracovních dnů od 

obdržení oznámení podle odstavce 1. V případě odvolání souhlasu uchazeče 

s krácením nabídky se k nabídce uchazeče v části týkající se elektrárenského popílku 

z elektrárny, která byla krácena vyhlašovatelem, nepřihlíží; vztahuje-li se nabídka 

uchazeče k elektrárenskému popílku z několika elektráren, krácení elektrárenského 

popílku z jednotlivých elektráren se provádí samostatně a odděleně pro elektrárenský 

popílek z jednotlivých elektráren může být také odvolán souhlas uchazeče. V takovém 

případě vyhlašovatel může dle vzniklé situace provést nové hodnocení nabídek, 

sestavit nové pořadí nabídek a/nebo provést nové krácení. 

3. Po uplynutí lhůty pro odvolání souhlasu s krácením nabídky vyhlašovatel a společnost 

ČEZ, a. s., uzavřou s vybranými uchazeči Kupní smlouvy. Vybraný uchazeč je povinen 

poskytnout vyhlašovateli a společnosti ČEZ, a. s., součinnost k uzavření Kupní 

smlouvy. Za vybraného uchazeče se považuje uchazeč, jehož nabídka nebyla krácena 

v celém rozsahu a který neodvolal ve stanovené lhůtě souhlas s krácením nabídky. 
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XVI. ZMĚNA SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 

 

1. V případě, že vyhlašovatel využije práva na změnu soutěžních podmínek, budou tyto 

změny provedeny vyhlašovatelem formou vydání dodatku k soutěžním podmínkám.  

2. Každý dodatek bude jako dodatek označen ve svém názvu, v němž bude rovněž 

uvedeno pořadové číslo dodatku. Vyhlašovatel vždy uveřejní dodatek k soutěžním 

podmínkám stejným způsobem, jakým uveřejnil soutěžní podmínky veřejné soutěže.  

3. Soutěžní podmínky jsou vykládány ve znění následně vydaných dodatků a osoby 

připravující nabídky jsou povinny se takovýmito dodatky řídit. V případě rozporu mezi 

jednotlivými dodatky má prioritu dodatek s vyšším pořadovým číslem. 

 

XVII. VYHRAZENÁ PRÁVA VYHLAŠOVATELE 

 

1. Vyhlašovatel je oprávněn v průběhu soutěže měnit, doplňovat či zrušit soutěžní 

podmínky.  

2. Vyhlašovatel je oprávněn bez odůvodnění odmítnout všechny podané nabídky, jakož 

i kdykoli zrušit soutěž. Rozhodnutí vyhlašovatele o zrušení soutěže bude: 

(i) v období před koncem lhůty pro podání nabídek oznámeno způsobem uvedeným 

v článku II odst. 1 těchto soutěžních podmínek 

(ii) v období po konci lhůty pro podání nabídek oznámeno uchazečům soutěže 

formou doporučeného dopisu do vlastních rukou s dodejkou. 

3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky.  

4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče 

u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto poskytnout veškerou nezbytnou 

součinnost.  

5. Vyhlašovatel může kdykoliv vyloučit ze soutěže 

a) uchazeče, který nepředložil dokumenty požadované vyhlašovatelem nebo jímž 

předložené dokumenty nebo údaje nesplňují soutěžní podmínky, 

b) uchazeče, který neobjasnil nabídku na výzvu vyhlašovatele, 

c) uchazeče, jehož nabídka nebyla hodnocena, 

d) uchazeče, k jehož nabídce vyhlašovatel nepřihlíží, 

e) uchazeče, který odvolal souhlas s krácením nabídky, 

f) uchazeče, který odmítl uzavřít Kupní smlouvu nebo neposkytl součinnost 

k uzavření Kupní smlouvy, 

g) uchazeče, u kterého má vyhlašovatel důvodné pochybnosti o jeho způsobilosti 

plnit Kupní smlouvu; takové pochybnosti mohou vzniknout vyhlašovateli zejména 

tehdy, pokud se uchazeč dopustil v posledních 3 letech před zahájením soutěže 

nebo po zahájení soutěže závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění 

smluvního vztahu s vyhlašovatelem nebo jiným členem skupiny ČEZ nebo 

závažného profesního pochybení, které zpochybňuje důvěryhodnost uchazeče. 
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XVIII. OPČNÍ PRÁVA VYHLAŠOVATELE  

 

1. Vyhlašovatel upozorňuje potenciální odběratele elektrárenského popílku, že pokud do 

31.10.2019 nebude ukončena soutěž pro období od 01.12.2019 do 30.11.2020 na 

prodej elektrárenského popílku ze zdrojů uvedených v příloze č. 1, může být 

elektrárenský popílek z těchto zdrojů v období od 01.12.2019 do 30.11.2020 přidělován 

na základě pořadí nabídek uchazečů v této soutěži za obdobného použití pravidel pro 

přidělování elektrárenského popílku, a to i přesto, že nabídky v této soutěži jsou 

podávány pouze pro produkci elektrárenského popílku v období od 01.12.2017 do 

30.11.2019, s tím, že vyhlašovatelem budou uplatňovány jednotkové ceny uchazečů 

dle této soutěže. 

2. Vyhlašovatel upozorňuje potenciální odběratele, že v průběhu období od 01.12.2017 

do 30.11.2019, případně také v průběhu období od 01.12.2019 do 30.11.2020, pokud 

vyhlašovatel využije postup podle odstavce 1, může být zahájen prodej 

elektrárenského popílku z dalších zdrojů, a to např. Elektrárna Prunéřov, Elektrárna 

Ledvice, Elektrárna Počerady. V takovém případě vyhlašovatel může dle svého 

uvážení 

a) přidělovat elektrárenský popílek z těchto zdrojů do 30.11.2019, případně do 

30.11.2020, pokud vyhlašovatel využije postup podle odstavce 1, na základě 

pořadí nabídek uchazečů v této soutěži za obdobného použití pravidel pro 

přidělování elektrárenského popílku, a to i přesto, že nabídky v této soutěži 

jsou podávány pouze pro produkci elektrárenského popílku v období od 

01.12.2017 do 30.11.2019 a pro zdroje uvedené v příloze č. 1, s tím, že 

vyhlašovatel bude uplatňovat jednotkové ceny uchazečů dle této soutěže, 

b) vyhlásit novou soutěž na prodej elektrárenského popílku z těchto zdrojů, 

případně na část roku do 30.11., 

c) zařadit elektrárenský popílek z těchto zdrojů do měsíční soutěže, nebo 

d) zvolit jiný postup vyhovující oprávněným zájmům vyhlašovatele. 

3. Vyhlašovatel upozorňuje potenciální odběratele, že v průběhu období od 01.12.2017 

do 30.11.2019, případně také v průběhu období od 01.12.2019 do 30.11.2020, pokud 

vyhlašovatel využije postup podle odstavce 1 nebo 2, může vzniknout situace, že se 

vytvoří přebytky elektrárenského popílku, pro které bude nutné urychleně zajistit 

odbyt. V takovém případě vyhlašovatel může přidělit tento elektrárenský popílek na 

základě pořadí nabídek uchazečů v této soutěži za obdobného použití pravidel pro 

přidělování elektrárenského popílku, a to i přesto, že nabídky v této soutěži jsou 

podávány pouze pro produkci elektrárenského popílku v období od 01. 12. 2017 do 30. 

11. 2019 a pro zdroje uvedené v příloze č. 1. 
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XIX. ZÁVĚREČNÁ A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ  

 

1. V případech, kdy soutěžní podmínky stanovují pro vyhlašovatele možnost, či oprávnění 

k učinění určitého právního jednání, nelze uvedené vykládat současně jako povinnost 

vyhlašovatele k takovému právnímu jednání. Např. jestliže soutěžní podmínky stanoví, 

že vyhlašovatel může vyzvat uchazeče k odstranění nedostatků nabídky, není 

povinností vyhlašovatele takovou výzvu učinit. 

2. Žádost o dodatečné informace k soutěži je možné doručit vyhlašovateli k rukám 

kontaktní osoby, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro 

podávání nabídek. Dodatečné informace budou uveřejněny způsobem, kterým byly 

uveřejněny tyto soutěžní podmínky.  

3. Jakákoliv komunikace týkající se soutěže musí být vedena výlučně s kontaktní osobou 

vyhlašovatele uvedenou na titulní straně těchto soutěžních podmínek.   

4. Žádné ustanovení těchto soutěžních podmínek nemůže být vykládáno v rozporu 

s účelem soutěže nebo s principy, ze kterých soutěž vychází. Výklad žádného 

ustanovení těchto soutěžních podmínek nesmí vést k poškození oprávněných zájmů 

vyhlašovatele. Odběratel nesmí zneužít žádného ustanovení těchto soutěžních 

podmínek k získání neoprávněné výhody nebo k nespravedlivé újmě vyhlašovatele 

nebo jiného odběratele. 

 

        

________________________    ________________________ 

ČEZ Energetické produkty, s.r.o.    ČEZ Energetické produkty, s.r.o. 

Ing. Pavel Donát, jednatel     Mgr. Ing. Lubomír Kučera, jednatel 

 

Přílohy:  

příloha č. 1 – Přehled zdrojů elektrárenského popílku a jeho předpokládané produkce určené 

k prodeji v soutěži 

- bude zpřístupněna pouze registrovaným odběratelům 

příloha č. 2 – Vzor krycího listu nabídky 

příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení a závazku mlčenlivosti 

příloha č. 4 – Vzor Kupní smlouvy 

- bude zpřístupněna pouze registrovaným odběratelům 

příloha č. 5 – Vzor poptávky po elektrárenském popílku 

příloha č. 6 – Vzor žádosti o registraci 


