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1. CONTRACT OVERVIEW
The current document is the agreement between the two parties, namely - Schuman Associates
S.C.RL. ('the Consultant') and The Czech Energy Regulatory Office ('the Clienť), together also
referred as the parties.
2.

SCOPE OF CONTRACT

Schuman Associates will work with the Client with a view to provide insights into the state aid
notification process for green energy aid in the Czech Republic.
The Consultant understand that an aid scheme for renewable energy was notified to DG Comp, but
that approval is outstanding.
The challenge is that as the Regulator has no direct contact with DG Comp, and do not wish to create
blockages through official engagement at this stage. Therefore Schuman Associates would contact
DG Comp informally in order to establish their position on:
a) the notified scheme,
b) the issue of over compensation in Czech Republic,
c) likely timing for the process going forward.
ln addition the Consultant will endeavour to establish if and how the Czech aid scheme is affected by
French, German and Italian schemes. This latter point will depend on the dialogue with DG Comp.
Based on the brief outline above Schuman Associates proposes to work with the Regulator in order to
get a better understanding of the situation in Brussels, and how it might impact the RE market and aid
schemes in the Czech Republic.
To that end Schuman Associates will work through its contacts in DG Comp and possibly in DG
Energy. The objective is to get informal feedback from the officials, who will allow the Regulator to
prepare and potentially adapt its position.
The success of the contacts will require a full briefing of Schuman Associates by the Regulator on the
notification, as well as the challenges expected (tariffs, scope, etc). This briefing will establish the
position of DG Comp on these questions:
•
•
•

•

Does the European Commission deal with this support, who is in charge of this matter in EC,
in what stage is this matter and when the termination of proceedings can be expected?
What is the likely outcome?
Is the given support classified as "a new support" in accordance with definition stipulated in
Article 1 (c) and judicial provisions of Chapter II of Council Regulation (EC) No 2015/1589 or
as a .current support" pursuant to Article 1 (b) and Chapter VI?
Is the National Regulatory Authority allowed to set the amount of support before the decision
of the European Commission is taken, i. e. to start to implement the support?

After a first fact finding with DG Comp we will do a debriefing with the Regulator. Based on the
discussion a second round of clarification with DG Comp can take place. On that basis a strategy
going forward can be discussed with the Regulator.
Given the nature of assignment, as well as the time sensitivity the Consultant will work on informal
communication channels, engaging in direct e-mail and phone discussions with the Regulator, rather
than formal reports.
3. TIMETABLE
The agreement will be enforced starting from the day of signature by the client. The contract will run
for a duration of 8 weeks.
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4. COST

The initial fact finding in Brussels and briefing of the Regulator will be covered by a lump sum fee of
Euro 5850.
5. PAYMENT SCHEDULE
1

The invoices shall be paid by the client to Schuman Associates upon 30 days from date of Schuman
Associates invoice.
(i) The professional fee covers all communication costs (telephone, courier, etc.) and
representation expenses (meals, etc.) to be incurred by Schuman Associates during the course of
the contract.
(ii) Any travel and other ad hoc cost will be agreed with the client on a case by case basis and
charged at cost.
6. TERMINATION CLAUSE
The contractual agreement between The Client and Schuman Associates can be terminated at any
time giving a 1O-daywritten notice.
7. CHOICE OF LAW
This Agreement is based on the Law of the Kingdom of Belgium. Both Parties shall try to settle any
dispute regarding this agreement amicably.
8. AMENDMENT TO THE AGREEMENT
Any amendment and supplement to this Agreement shall be in writing in the form of an addendum
signed by both Parties and becoming an integral part oř this Agreement.
9. CONFIDENTIALlTY
The consultant and its associates will respect the confidentiality of any information given to it in verbal,
written and electronic form by the client. The consultant will not without the written consent of the
client, divulge to any sources outside Schuman Associates any information on The Clienťs business
strategies.
Schuman Associates will ensure that all confidential information will be managed under Schuman's
strict Conflict of Interest policy and code of practice.

SCHUMAN ASSOCIATES
S.C.R.L
,
Printed name
Signature1

Title

Date

Date

Signature
Chairwoman

16.12.2015

1 Aeeordíng to the D/RECTlVE 201117/EUOF THE EUROPEAN PARL/AMENT ANO OF THE COUNC/L of 16
February 2011 on eombatíng /ate payment in eommereía/ transaetíons, the dead/íne for both pub/íe and prívate
seetors to pay a bíll for goods or servíees is 30 days.
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com
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SMLOUVY

1.

Tento dokument je smlouvou mezi dvěma smluvními stranami, konkrétně společností Schuman
Associates S,C,R.L, (dále jen Konzultant) a Energetickým regulačním úřadem ČR (dále jen Klient),
společně dále také jen smluvní strany,
2. PŮSOBNOST SMLOUVY
Schuman Associates bude spolupracovat s Klientem na poskytování přehledu o procesu ohlašování
státní podpory zelené energii v České republice,
Konzultant je informován o tom, že DG Comp byl předložen plán podpory obnovitelných energií, který
však nebyl dosud schválen,
Problém spočívá v tom, že Regulační orgán nemá přímý kontakt na DG Comp a nepřeje si vytvářet
v této fázi zábrany prostřednictvím úředního zapojení. Proto bude společnost Schuman Associates
neformálně kontaktovat DG Comp za účelem zjištění jeho stanoviska:
a) k ohlášenému plánu,
b) k otázce nadměrných kompenzací pro Českou republiku,
c) k potenciálnímu časovému okamžiku doby, kdy se tento proces může pohnout kupředu.
Vedle toho se Konzultant bude snažit zjistit, zda je český plán podpory ovlivněn francouzskými,
německými a italskými plány, Tento bod bude záviset na dialogu s DG Comp.
Na základě výše uvedeného stručného přehledu společnost Schuman Associates navrhuje, že bude
spolupracovat s Regulačním orgánem na získání lepšího porozumění situace v Bruselu a toho, jaký to
může mít dopad na trh s obnovitelnými energiemi a na plány podpory v České republiky.
Schuman Associates bude za tímto účelem spolupracovat se svými kontakty v DG Comp a zřejmě i v
DG Energy s cílem získat neformální zpětnou vazbu od úředních činitelů, která umožní Regulačnímu
orgánu připravit a potenciálně přizpůsobit své stanovisko,
Úspěšné využití těchto kontaktů bude vyžadovat, aby Regulační orgán poskytl společnosti Schuman
Associates veškeré informace o tomto hlášení a o očekávaných problémech k řešení (tarify, rozsah
apod.). Tyto informace podají představu o stanovisku DG Comp k následujícím otázkám:
M

ID

m

"

Zabývá se Evropská komise touto podporou, kdo za ni v EK odpovídá, v jaké fázi se tato
záležitost nachází a kdy lze očekávat ukončení řízení?
Jaký je pravděpodobný výsledek?
Je tato podpora klasifikována jako "nová podpora" v souladu s definicí v článku 1 (c) a se
soudními ustanoveními Kapitoly II Nařízení Rady (ES) Č. 2015/1589 nebo jako "existující
podpora" dle článku 1 (b) a Kapitoly VI?
Je národnímu regulačnímu orgánu povoleno poskytovat podporu ještě před vydáním
rozhodnutí Evropské komise, tedy zahájit její realizaci?

Po prvním zjištění skutečnosti u DG Comp budeme Regulační orgán informovat. Na základě jednání
lze realizovat druhé kolo objasňování s DG Cornp. Na základě toho lze s Regulačním orgánem
projednat strategii dalšího postupu,
S ohledem na povahu zadání a na citlivost této záležitosti na čas bude Konzultant používat neformální
kanály formou přímých kontaktů elektronickou poštou a telefonem s Regulačním orgánem a nikoli
prostřednictvím formálních zpráv.
3. ČASOVÝ ROZVRH
Tato smlouva bude uplatňována ode dne podpisu ze strany Klienta a bude platit po dobu 8 týdnů,
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4. ODMĚNA
Základní zjišťování situace v Bruselu
jednorázovou částkou 8 580,- EUR.

a

informování

Regulačního

orgánu

bude

odměněno

5.PLATEBNiROZVRH
Klient bude hradit faktury společnosti Schuman Associates 30 dn!' po vystavení faktury.
(i)
Tato odměna za odbornou činnost zahrnuje úhradu všech nákladů na komunikace (telefon,
kurýr apod.) a na representaci (diety apod.), vynaložené společností Schuman Associates během
doby platnosti smlouvy.
(ii) Veškeré cestovní a ostatní ad hoc náklady budou dohodnuty individuálně s Klientem a budou
účtovány ve skutečné výši.
6. UKONČENí SMLOUVY
Smlouva mezi Klientem a Schuman Associates
lhůtou.

může být ukončena kdykoli s desetidenní výpovědní

7. VOLBA PRÁVA
Tato Smlouva se řídí právem Belgického království.
veškerých sporů souvisejících s touto Smlouvou.

Obě strany budou usilovat o smírné vyřešení

8. DODATKY KE SMLOUVĚ
Veškeré změny a doplnění této Smlouvy musí být ve formě písemných dodatků podepsaných
stranami, které se stávají součástí této Smlouvy

oběma

9. MLČENLIVOST
Konzultant a jeho přidružené osobnosti budou zachovávat mlčenlivosti o veškerých informacích, které
jim budou poskytnuty Klientem v ústní, písemné a elektronické formě. Konzultant bez písemného
souhlasu Klienta nezpřístupní žádným zdrojům mimo Schuman Associates žádné informace o
obchodních strategiích Klienta.
Společnost Schuman Associates zajistí, aby bylo s veškerými
s jejím striktním předpisem o střetu zájmů a s kodexem její praxe.

informacemi

Funkce

zacházeno

v souladu

Datum

Partner

Jan Dróge

Energetický regulační úřad
Podpis

I

Jméno tiskacím písmem

Funkce

Datum

Ing. Alena Vitásková

předsedkyně

16.12.2015

"

PARLAMENTU A RADY Č. 2011/7/EU ze dne 16. února 20110 postupu
proti opožděným platbám v obchodních transakcích činí lhůta splatnosti plateb za zboží a služby ve veřejném i
Soukromémsektoru 30 dni.
Podle SMERNICE EVROPSKÉHO
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