Prohlášení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
ke shodě systému PARC (systém pro uzavírání burzovních obchodů na trhu konečných
zákazníků) s požadavky právních předpisů na elektronické nástroje veřejných zadavatelů

Společnost POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. prohlašuje, že:
1) systém PARC je proprietární software vyvinutý pro účely uzavírání burzovních
obchodů s elektřinou a plynem na trhu konečných zákazníků provozovaném
komoditní burzou POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen
„PXE“),
2) systém PARC slouží k vytváření poptávek konečnými zákazníky a k vlastní realizaci
burzovních shromáždění (aukcí),
3) systém PARC není nástrojem zadavatele pro komunikaci mezi zadavatelem a
dodavatelem ve smyslu § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále též „ZZVZ“), nýbrž nástrojem používaným PXE a burzovními dohodci pro
realizaci obchodů na komoditní burze, a nevztahuje se na něj tedy ani § 213 ZZVZ a
prováděcí vyhláška č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se
elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a
certifikátu shody (dále jen „Vyhláška“),
4) bez ohledu na bod 3) výše splňuje systém PARC, jako nástroj pro příjem nabídek
dodavatelů, požadavky § 213 odst. 2 ZZVZ, a to zejména:
- Je zaručeno přesné určení data a času podání poptávky zadavatelem a podání
aukčních nabídek dodavateli.
- Požadavek, aby před lhůtou pro podání nabídek nikdo neměl přístup k obsahu
nabídek, je dodržen v míře reflektující povahu burzovního obchodování. Nabídky
(představované pouze aukčními hodnotami) jsou anonymně viditelné pro všechny
přihlášené účastníky aukce i pro zadavatele. Pro burzovního dohodce, který je ze
zákona povinným zprostředkovatelem burzovních obchodů, jsou viditelné aukční
hodnoty i dodavatelé, kteří je zadávají.
- Aukční hodnoty smějí za dodavatele zadávat pouze oprávněné osoby se speciálním
přístupem a zadané aukční hodnoty jsou nezměnitelné.
- Požadavek, aby během zadávacího řízení musel být přístup ke všem nebo k části
předaných údajů možný pouze na základě předchozího rozhodnutí oprávněných
osob a požadavek, aby toto rozhodnutí mohlo umožnit přístup k předaným
informacím nebo dokumentům až po předem stanoveném datu jsou dodrženy
v maximální míře reflektující povahu burzovního obchodování.
- Poptávka zadavatele a nabídky (aukční hodnoty) jsou přístupné pouze osobám,
které jsou oprávněné se s nimi seznamovat, a jsou chráněny proti neoprávněnému
přístupu třetích osob. Všechny přístupy jsou chráněny dvoufaktorovou autentizací,
tj. loginem a heslem s ověřením prostřednictvím mobilního telefonu.
- Všechna porušení nebo pokusy o porušení výše uvedených pravidel jsou spolehlivě
zjistitelné, neboť všechny přístupy jsou zaznamenávány a aukce je uzavřená jen pro
přihlášené.
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- PXE má zajištěn kontinuální vývoj a servis systému PARC ze strany dodavatele IT
řešení, společnosti Burza cenných papírů Praha, a.s.
5) bez ohledu na bod 3) výše splňuje systém PARC, jako nástroj pro podávání poptávek
zadavateli a příjem nabídek dodavatelů, požadavky Vyhlášky, a to zejména:
- Poptávky zadavatelů i průběh aukce se uchovávají v systému, včetně času podání
poptávky a nabídek.
- Nabídky (zadávané aukční hodnoty) dodavatelů jsou šifrovány.
- Osoby, které podávají za zadavatele poptávku a za dodavatele nabídky jsou
jednoznačně identifikovány.
- Případné chyby ve fungování systému jsou zaznamenávány.
- Časové informace ve smyslu § 8 Vyhlášky jsou zaznamenávány. Čas Systému je
navázán na světový čas a synchronizovaný aspoň jednou za 24 hodin.
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