
SMLOUVA
číslo 4101974143 uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb.,

Občanského zákoníku, v platném znění. Strana: 1

Kupující/ Objednatel:
ČEZ, a. s.
Duhová 2/1444
Praha 4, PSČ 140 53
DIČ: CZ45274649
IČ: 45274649
ČEZ, a. s., je zapsána v obchodním rejstríku vedeném Městským

soudem v Praze, oddíl B, vložka1581

Dodací místo:

ČEZ, a. s.
Duhová 2/1444
CZ-140 53 Praha 4

Platební podmínky: PD30 - 30 dní od doručení faktury

Adresa pro zasílání faktury v listinné podobě:

ČEZ, a. s.
28. října 3123/152
CZ-702 00 OSTRAVA- MORAVSKÁ OSTRAVA

Adresa pro korespondenci - nákupčí:

ČEZ, a. s. Telefon:

Mob.tel.:

Duhová 425/1 E-mail:

CZ-140 00 Praha 4

(Na výše uvedené kontaktní údaje z adresy pro korespondenci zašlete potvrzenou smlouvu!)

Příjemce plnění:

Tel.:
E-mail:

Administrátor plnění:

Tel.:
e-mail:

Na faktuře kromě ostatních náležitostí vždy uvádějte číslo smlouvy Kupujícího/Objednatele nebo číslo
autorizace. V případě, že se jedná o plátce DPH, musí faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu
podle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
V případě, že číslo smlouvy či autorizace bude nečitelné nebo chybně uvedené, není možné fakturu
přijmout k proplacení a bude Prodávajícímu/ Zhotoviteli/Poskytovateli vrácena!

Faktury lze rovněž zasílat v elektronické podobě na a-mailovou adresu nebo do datové schránky
Kupujícího/Objednatele. Kontaktní údaje a podmínky pro zasílání faktur elektronicky jsou uvedeny v
obchodních podmínkách Kupujícího/Objednatele.
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Pfedmět plněni:

Objednatel touto Smlouvou o reklamě a propagaci objednává u poskytovatele v rámci projektu "Oranžový rok
2019" reklamu a propagaci objednatele v tomto rozsahu a formě:

1. Umístění logotypu objednatele na webových stránkách města www.vodnany.eus aktivním prolinkem na
webové stránky Skupiny ČEZ www.cez.cz a na www.rybarskedny.cz
2. Zaslání článku a třech fotografií z jedné až dvou akcí ve městě uvedené v této smlouvě pro umístění v
internetovém časopisu JE Temelín na www.temelinky .cz. Materiály budou v elektronické podobě zaslány na
e-mailovou adresu: ihned po skončení akce.
3. Umístění profilové fotografie facebookové stránky s aktivním prolinkem na
https://www.facebook.com/lCTemelin/
4. Verbální poděkování objednateli při zahájení a ukončení všech akcí uvedených v této smlouvě.
5. Prezentace objednatele v souvislosti s akcí Vodňanské rybářské dny v rozhlasu: Kiss Rádio, Country rádio,
Beat rádio (20 vteřinový spot) s uvedením objednatele
6. Poděkování objednateli za partnerství v projektu Oranžový rok 2019 ve Zpravodaji města Vodňany a na
webových stránkách města
7. Šíření elektronického zpravodaje @.INFO prostřednictvím webových stránek města
8. Zorganizování návštěvy Informačního centra JE Temelín
9. Vydání zprávy o návštěvě IC JE Temelín ve Zpravodaji města Vodňany
1O. Umístění logotypu objednatele v místě konání všech akcí uvedených v této smlouvě.
11. Umístění logotypu objednatele na tiskovinách (předepsaný seznam s počty, lokací a obdobím, kdy byly
vyvěšeny, bude přiložen)
12. Prezentace objednatele prostřednictvím promítání spotu na akci Vodňanské rybářské dny (spot dodá
objednatel)

(dále jen "plnění")

Termín plnění:

Kalendář vybraných akcí OR 2019
Město: Vodňany
Datum akce Název akce Místo konání
a) 13.04.2019 Velikonoční jarmark Vodňany
b) 24.-26.5.2019 Vodňanské rybářské dny (VRD) 2019 Vodňany
24.05.2019 Mezinárodní turnaj přípravek - fotbalové klání Vodňany, stadion
24. a 25.5.2019 Večerní program na náměstí Vodňany- náměstí (večer)
c) 19.6.2019 Sportovní turnaj žáků základních škol a nižších ročníků gymnázií o pohár starosty města v
atletice a kolektivních hrách ZŠ a G Vodňany (areál v Bavorovské ulice)
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Smluvní cena 

250.000,- Kč bez DPH (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých) 
 

Část sjednané smluvní ceny plnění ve výši 200.000,- Kč+ DPH bude poskytovateli uhrazena na základě jím 
vystavené zálohové faktury po podpisu této smlouvy. 

 
Konečná faktura na 250.000,- Kč + DPH se zúčtovanou zálohou bude poskytovatelem vystavena po řádném 
splnění předmětu plnění dle této smlouvy. 

 
Další podmínky plnění, které jsou pro poskytovatele rovněž závazné, jsou uvedeny v Obchodních podmínkách 
ČEZ, a. s., které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 

 
 
 
 

Přílohy: 
Příloha č. 1. Obchodní podmínky platné od 23.5.2018 

MD5: 3AF024ED3C337770555233E550A8825E 
 

Výše uvedené přílohy jsou zobrazitelné v prohlížeči Adobe Reader pod ikonou "sponka" nebo z nabídky 
"Zobrazení - Zobrazit/Skrýt- Navigační panely - Přílohy". 

 
 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky uvedené v  příloze. 
 

Dne: 
Kupující / Objednatel: 

Dne: 
Prodávající/ zhotovitel/ poskytovatel: 

 
 
 

Ing. Petr Beneš v.r. 
MÚ nákup režijní služby a materiál 

Milan 
Němeček 

Digitálně  podepsal  

Milan Němeček  
Datum: 2019.05.15

 14:12:12 +02'00' 
 

Mgr. Michaela Ziková v.r. 
MÚ marketing 



OBCHODNÍ PODMÍNKY 
platné a účinné od 23. 05. 2018 

SKUPINA ČEZ www.cez.cz 

 

 

 

ZÁKLADNi POJMY 

1.1 , ,,Obchodní podmínky'1 upravují práva a povinnosti smluvních stran Smlouvy, 
která na Obchodní podmlnky odkazuje a kde na jedné straně je Odběratel ve smyslu čl. 1.4„ 
zejm, jako kupující či objednatel, a na straně druhé Dodavatel zejm. jako prodávajicí, 
zhotovitel či poskytovatel, a dále pak postup při uzavírání, změně a ukončení takových 
Smluv. 
1.2. ,.Are61em Odběratele" se rozuml Mlsto plněni ve vtastnictvl Odběratele, nebo ke 

kterému má Odběratel jiný právní titul k užlvánl. Dodavatel je v Areálu povinen dodržovat 
vnitlni předpisy Odběratele, se kterými bude seznámen, a pokyny osob Odběratele 
zastupujlcich. 
1.3. ,,Cena" je peněžní úplatou Dodavateli za jeho Plněni. Výše Ceny nebo způsob 
jejfho určení je sjednán ve Smlouvě. Cena je cenou úplnou, pevnou a konečnou,  zahmujlcí 
veškeré náklady Dodavatele vynaložené v souvislosU s Plněnlm,  tj.  včetně  nákladů  na  
baleni, pojištěni, dopravu, event. cestovnlch náhrad, licenčnlch poplatků, cel a správních 
poplatků, porlzení dokumentace, zkoušek, atestů, ceny za nevratné obaly či opotřeben i 
vratných obalů a ceny za odstranění a zneškodnění odpadu apod. Dodavatel je oprávněn 
žádat zálohu, jen je-li to výslovně uvedeno ve Smlouvě. 
1.4 . ,.Odbi!ratel" je pro účely Obchodních podmínek kterákoliv z těchto obchodnlch 
společnosti: ČEZ, a. s„ IČO: 452 74 649, spisová značka B 1581 vedená u Městského 
soudu v Praze, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IO datové schránky: 
yqkcds6, e-mail: podatelna@cez.cz; ČEZ EnergeUcké produkty, s.r.o., IČO: 282 55 933, 
spisová značka C 135724 vedená u Městského soudu v Praze, se sldlem HosU ce. 
Komenského 534, PSČ 253 01, IO datové schránky: ykqxkuq, e-mail: cezep@cez.cz; CEZ 
EnergeUcké služby, s.r.o., IČO: 278 04 721, spisová značka C 52291 vedená u Krajského 
soudu v Ostravě, se sídlem Ostrava-Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ 706 02, IO datové 
schránky: 9dzxkuk, e-mail: podatelna@cez.cz; ČEZ ESCO, a. s., IČO: 035 92 880, spisová 
značka 8 20240 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 
1444/2, PSČ 140 00, ID datové schránky: r5dsviv, e-mail: podatelna@cez.cz; ČEZ ICT 
Services, a. s., IČO: 26470411, spisová značka B 7309 vedená u Městského soudu v Praze, 
se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53, IO datové schránky: zbsdk9i, e-mail: 
podatelna@cez.cz; ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r,o., IČO: 259 38 924, spisová značka 
C16087 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, se sldlem Kližlkova 788/2, Hradec 
Králové, PSČ 500 03, ID datové schránky: ci5xkwx, e-mail: podatelna@cez.cz; ČEZ Prodej, 
a.s., IČO: 272 32 433, spisová značka B 22581 vedená u Městského soudu v Praze, se 
sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IO datové schránky: mcexkwr, e-mail: 
podatelna@cez,cz; ČEZ Korporátní služby, s.r,o„ IČO: 262 06 B03, spisová značka C 55500 
vedená u Krajského soudu v Ostravě, se sídlem 28. Njna 3123/152, Moravská Ostrava, 
Ostrava, PSČ 702 00, IO datové schránky: v5pxkwm, e-mail: podatelna@cez.cz; ČEZ 
Teplárenská, a. s., IČO: 273 09 941, spisová značka B 17910 vedená u Městského soudu v 
Praze, se sídlem ičany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01, IO datové schránky: 943dk9e, e 
mail: podatelna@cez.cz; Elektrárna Dětmarovice, a.s., IČO: 294 52 279, spisová značka B 
10329 vedená u Krajského soudu v Ostravě, se sldlem č.p. 1202, Dětmarovice, PSČ 735 71, 
IO datové schránky: 3cfj6as, e-mail: podatelna@cez.cz; Elektrárna Počerady, a.s., IČO: 242 

B8 11o, spisová značka B 18163 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Praha 4, 
Duhová 1444/2, PSČ 140 53, IO datové schránky: gzrchhd, e-mail: podatelna@cez.cz; ČEZ 
ENERGOSERVIS spol. s r. o„ IČO: 606 98 101, spisová značka C 14400 vedená u 
Krajského soudu v Brně, se sídlem Třebíč, Horka-Domky, Brátova 1371/16, PSČ 674 01, IO 
datové schránky: h7axkvc, e-mail: uctarna@cezenergoservis.cz; Energotrans, a.s., IČO: 471 
15 726, spisová značka B 1784 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Praha 4, 
Michle Duhová 1444/2, PSČ 140 00, IO datové schránky:  "6pukz,  e-mail: 
podatelna@cez.cz; Telco Pro Services, a. s„ IČO: 291 48 278, spisová značka B 8830 
vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1531/3, PSC 140 
00, IO datové schránky: id6pgkc, e-mail: podatelna@cez.cz; lnven Capital, investiční  fond, 
a. s., IČO: 02059533, spisová značka B 19323 vedená u Městského soudu v Praze, se 
sídlem Pod krlžkem 1773/2, Branlk, Praha 4, PSČ 147 00, IO datové schránky: 5inyxy4, e 
mail: podatelna@cez.cz; ČEZ Inženýring, s.r.o„ IČO: 027 35 385, spisová značka C 223188 
vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 
00, IO datové schránky: 578ehqb, e-mail: podatelna@cez.cz; ČEZ Distribučnl služby, s.r.o„ 
IČO: 268 71 823, spisová značka C 32437 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, se 
sldlem Hradec Králové, Pražské Pledměstl, Riegrovo náměstí 1493/3, PSČ: 500 02, ID 

datové schránky: plfxkut, e-mail: podatelna@cez.cz; Elektrárna Dukovany li, a.s„ IČO: 046 
69 207, spisová značka: B 21250 vedená u Městského soudu v Praze, se sldlem: Duhová 
1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IO datové schránky: zcnewnf, e-mail: podatelna@cez.cz; 

Elektrárna Temelln li, a. s., IČO: 046 69 134, spisová značka: B 21251 vedená u Městského 
soudu v Praze, se sldlem: Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IO datové schránky: 
95xewnb, e-mail: podatelna@cez.cz; MARTIA, a.s., IČO: 25006754, spisová značka B 866 
vedená u Krajského soudu v Ůsll nad Labem, se sídlem Meznl 2854/4, Severní Terasa, 400 
11 Ůsll nad Labem, IO datově schránky: kwhe4hy, a-mail: uctarna@martia.cz; 
1.s, ,,Dodavatel" je pro účely Obchodnici, podmínek subjekt, který s Odběratelem 

uzavřel Smlouvu. 
1.6. ,,Mlsto plni!ní" je prostor sjednaný pro odevzdáni zboži, pfedáni dlla či 
poskytnuli jiného Plněni. 

1.7. ,,Neveřejné fnformaceff jsou, bez ohledu na způsob jejich sdělení či zachycení, 
informace, jež predstavuji určitou hodnotu pro Odběratele a nejsou obecně známy 
vefejnostL Rozumi se jimi předevš:fm informace obchodní, výrobnl, technické či ekonomické 
povahy souvisejlcí s jeho činností, zejména výkresy, nákresy, vzorky, tedmická řešeni, 
know-how, marketingové techniky a informace, cenlky, cenové politiky, obchodní metody a 
strategie, smlouvy a smluvní vztahy se zákaznlky a dodavateli, tato Smlouva, analýzy a 
výzkum, intemi řídicí dokumenty a záznamy, identifikované slabiny a rizika, počftačový 
software (včetně předmětových a zdrojových kódů), databázové  technologie,  systémy, 
struktury a architektury  a obchodnl  tajemství dle § 504 Občanského  zákonlku. 
1.8. ,,Občanský  zákoník" je  zákon  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,  v platném 
znénl. 

 
1.9. HOprávnfný zástupce" smluvnl strany je osoba oprávněná smluvnl stranu 
zavazovat a Smlouvu uzavflt, měnit, utvrzovat či ukončovat. Pokud jde o osobu oprávněnou 
zastupovat Dodavatele podle Občanského zákonlku, musl Odběrateli prokázat své pracovní 
zalazeni či funkci. V ostatnlch pf'lpadech je povinen mil Oprávněný zástupce Dodavatele k 
uvedeným činnostem platnou písemnou plnou moc, kterou je povinen Odběrateli pfedložit, 
1.1O. #Plnění"  je  společné  označeni  pro  dllo,  dodávku zboží  na základě koupě, 
propagaci a reklamu Odběratele, jeho výrobků a služeb nebo jiný druh plněni. Je-li obecně 
závaznými právními pfedpisy stanovena pro Plněni jakost, množstvl, mlra, váha, popf. 
provedení, je Plněni bez vad, jen má·li vlastnosti stanovené právními pfedpisy nebo 
Smlouvou požadované. Plněni nesml obsahovat zdraví nebezpečné látky; lim  nenl dotčen čl. 
6,5„ věta  druhá a  následujlcl.  Dodavatel  je povinen  poskytovat Odběrateli  Plněni  v souladu 
se  Smlouvou,   pllslušnými   pledpisy,   fádně  a   včas  a  s  odbornou  péči.  Plněni  může    být 
Odběrateli poskytnuto pouze na základě platné a účinné Smlouvy. 
1.11. ,,Smlouvou" se rozuml plsemný projev vůle smluvnich stran, jimž mezi sebou 
sjednávají vzájemná práva a povinnosti. K uzavfenl Smlouvy dojde písemným potvrzením 
návrhu Smlouvy bez výhrad a doplňků (pi'ijetl návrhu Smlouvy s dovětkem či odchylkou se 
vylučuje), pnčemž za písemnou formu se pova1uje i sken podepsaného dokumentu. Smlouvu  
lze uzavrlt též splněním pfedmětu Smlouvy uvedeným v písemném návrhu Smlouvy, který 
Odběratel zaslal Dodavateli.  Nedllnou  součásti  Smlouvy  jsou  Obchodní  podmlnky, 
dokumenty, na které Smlouva nebo Obchodnl podmínky odkazuji, a též  veškeré  pffpadné 
pNlohy Smlouvy. _ • 
Součásti Smlouvy jsou též Smlouvou pNpadně výslovně zmíněné normy CSN, CSN EN, 
jakož i jiné dokumenty a informace, které Odběratel Dodavateli predal v souvislos s Plněnlm. 
Dodavatel je povinen se seznámit se všemi info1Tnacemi, údaji 
a jinými dokumenty, které jsou součásti Smlouvy a souvisej!  s  Plněním.  Pokud  by  byly  
některé infonmace, údaje nebo hodnoty pledané Dodavateli nedostatečné, nekompletní nebo 
neplesné do té miry, že by to mohlo ovlivnit řádné splněni pledmětu Smlouvy, je v takovém 
prípadě povinnosti Dodavatele upřesnit si a zajistit si chybějící informace a údaje. Uzavfením 
Smlouvy Dodavatel na sebe prabirá nebezpečí změny okolnosti podle § 1765 odst, 2 
Občanského  zákonlku. 

 

2 ZVLÁSTNi USTANOVENI KE KUPNi SMLOUVĚ 

2.1. Dodavatel je povinen dodat zboží Odběrateli na svůj náklad a na své nebezpečl 
do Místa plnění. 
2.2. Dodavatel je povinen zbožl nebo jeho obal fádně označit obchodní firmou a 
adresou sjednanou jako Misto plněni. 
2.3. Pokud je zboži dle Smlouvy dodáváno na sklad Odběratele, musi být se zbožlm 
dodány pokyny s podmínkami jeho skladování, skladových konlrol a údr::žbou a s uvedenou 
skladovou životnosti_ 
2.4. Kromě dokladů sjednaných ve Smlouvě, stanovených právním předpisem, 
dokladů dodávaných Dodavatelem Odběrateli v běžné obchodní praxi nebo dokladů jinak 
potřebných pro dalšl užlvánl zbožl ke každé zásilce, Dodavatel pnloži dodací list tak, aby byl 
viditelný a současně chráněný  proti vlivům povětrnosU a  pfepravě. 
U sdružených zásilek Dodavatel uvádl v návěšll zásilky  i  v  dodaclm  listě  všechna  čisla  
Smluv, podle kterých bylo zboži naloženo. Současně  je  povinen  jednotlivé  druhy  zboží  
označit čislem Smlouvy Odběratele. V návěští zásilky i dodaclm listě musí být uváděna 
přesná specifikace počtu kusů (metrů), hmotnost. U zásilek sestávajicich z několika balíků je 
nutno označit balík, ve kterém je dodací list. 

2.5. Je-li Dodavatel zavázán Plněni vytvořit (vyrobit) podle požadavků Odběratele 
nebo Plněni sestavit či uvést do provozu v Areálu Odběratele, přiměřeně se užiji též pflslušná 
ustanoveni čl. 3. 

 

3 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ KE SMLOUVĚ O DÍLO 

3.1. Odběratel je oprávněn udělovat Dodavateli pokyny ohledně způsobu prováděni 
dlla. Dodavatel je povinen zajisUt provedeni dlla pracovníky s potfebnou odbornou 
způsobilosti a kvalifikaci odpovidajici přlslušným předpisům pro prováděni díla. Odběratel je 
oprávněn žádat doloženi příslušných oprávněni pro tuto činnost. 
3.2 , Použitý materiál k provedeni dlla Dodavatel  tam, kde je to v  obchodnlm styku 
obvyklé, doloží kromě jiného osvědčenlm o jakosti a komplelnosU, materiálovým atestem a 
jinou technickou dokumentaci tvoNcl součást Plněni, návodem k obsluze a údržbě v českém 
jazyce a záručním listem. 
3.3 , Dodavatel  je  povinen  pn prováděni  dlla  v pfípadech požadovaných  obecně 
závaznými právními pledpisy, Odběratelem nebo je-li to v praxi obvyklé, vést průběžně 
stavebnl/ montážnl denik (dále jen „denik"), do kterého zaznamenává údaje o způsobu plněni 
dlla, zejména údaje o podmínkách práce v průběhu realizace, éasovém postupu praci a jejich 
jakosti a zdůvodněni odchylek od projektové dokumentace apod, Odběratel a orgány státnlho 

dozoru jsou oprávněny  do denlku  činit  zápisy  zejm.  o  zjištěných nedostatcích  a požadavcích 
na nápravu. Zápisy musl být datovány a podepsány. Dodavatel je povinen na vyžádáni denik 
předložit a umožnit Odběrateli pořldit si z něj výpisy či opisy. 
3.4. Součástí díla je i závazek Dodavatele zajistit přepravu předmětu díla, nebude·li 
prováděno v Areálu Odběratele. 
3,5. Odběratel je oprávněn provádět kontrolu dodržování zákonných, smluvních a 

technických  požadavků  bezpečnosU a ochrany zdrav! při práci (BOZP), požámi  ochrany  (PO) 
a ochrany  životního  proslředi (OŽP) ze strany Dodavatele  v průběhu prováděni  dlla. 
3.6. Vznikne i pn prováděni dlla kovový odpad/šrot, který byl pledtim součásti 
majetku Odběratele, pak je majetkem Odběratele. Dodavatel je povinen šrot fezat, lřidit dle 
pokynů Odběratele a ukládat ho na miste určené Odběratelem. 
3.7. Dodavatel  je povinen  pfedat  Odběrateli  dllo  v  Mistě  plněni,  v  době plněni, 
rozsahu, jakosti a způsobem podle Smlouvy. 
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4 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ KE SMLOUVĚ O REKLAMNÍM PARTNERSTVÍ 

4.1, Dodavatel    je    povinen    poskytovat    Plněni    dle     Odběratelem    dodaných 
brandových vzorů, Manuál jednotného vizuálnlho stylu Skupiny ČEZ ve.  logotypu  je  k 
dispozici na internetových stránkách www.cez-brand.cz 

4.2. Dodavatel pfedložl Odběrateli v elektronické podobě ka schválení návrhy Plněni. 
Odběratel se k nim písemně vyjádfl do pěti dnů od jejich pfedložení; nevyjádfl-li se, platí, že 
s nimi souhlasí. Dodavatel je povinen návrhy upravit s ohledem na požadavky Odběratele a 
nechat si provedené ůpravy jim znovu odsouhlasit. 
4.3. Dodavatel se zavazuje pfedložit Odběrateli dokumentaci Plnění na nosiči dat 
do deseti dnů po uplynut[ doby ke splněni Smlouvy. NauplatnHi Odběratel písemně ve lhůtě 
pěti dnů námitky, má se za to, ža Plnění Dodavatel splnil fádně. 
4.4_     Dokumentace  Plněni  (kopie  Smlouvy,  pfedávaci  protokol  a  dokumentace  
Plněni lazená a popsaná podle Smlouvy) musí být pfedána Odběrateli v šanonu v tištěné i 
elektronické podobě na USB nosiči dat. 

4.5. plněni poskytované televizním a rozhlasovým vysíláním Dodavatel doloží 
seznamem vysílaných spotů, reportáži atd. a dále spot s logotypemnogem Odběratele. 
Pozvánka na akci vysllaná bez jmenování Odběratele či uvedeni logotypu či loga Odběratele 
není Plněním. 

4.6. Plnění  poskytované   celostátním  či  regionálním   tiskem  Dodavatel   doloží 
seznamem novin a časopisů a jednoUivými výtisky nebo skeny, na nichž musí být čitelně 
uvedeny logotyp či logo Odběratele. 

 
o věd, které mají Smlouvou a právnlmi pfedpisy stanovenou jakost, množství, míru, váhu, 
popř. provedeni, a jsou bez vad a odpovldajl závazným technickým, hygienickým a 
bezpečnostním normám a právním pfedpisům. Jsou-li jakost a provedeni Plněni určeny dle 
vzorku nebo pfedlohy, je Dodavatel povinen pfedat  (odevzdat)  Plněni  s  vlastnostmi  vzorku 
nebo  předlohy,  které pfedloiil Odběratel. 
6.4, Dodavatel je povinen dodat Plněni, jež neobsahuje látky, jejichž používání je dle 
obecně závazných právních pfedpisů omezeno nebo zakázáno, zvláště pak 
polychlorované bifenyly (PCB), azbest, chlor, fluor nebo rtuť. V pflpadě, že Odběratel po 
Dodavateli požaduje Plnění, které tylo látky  obsahuje,  je  Dodavatel  povinen  Odběratele  na 
tuto skutečnost před uzavřením Smlouvy upozornit, ledaže to vyplývá z povahy věcí. Zboží, 
které je podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a  chemických  směslch,  v  
platném znění, nebezpečnou látkou nebo nebezpečnou směsí, je Dodavatel povinen dodat a 
zajistit jeho přepravu ve správně označeném obalu a s pi'fslušnými bezpečnostními  listy. 

Bezpečnostní listy chemických látek a směsí (podle naNzeni Evropského pa amentu a Rady 
(ES) č_ 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí), Scénář expozice (podle 

nařízeni REACH č. 1907/2006 v platném znění o registraci, hodnoceni, povolováni a 
omezováni chemických látek), ATEST a materiálový list (nejsou i součásti bezpečnostního 
listu) musí být Odběrateli pfedány zdarma v tištěné a dále též i elektronické podobě na 
adresu bezpecnostni.listy@cez.cz, a to nejpozději pfi dodáni těchto chemických látek a 
směsí, jakož i jejich pozdějšl revize bezodkladně po jejich vyhotoveni. Na obalu zboží 
a v dodacím listu Dodavatel vyznači dobu použitelnosti (Use by date) či minimální tNanlivasti 

4,_7 Plnění  spočívající  v  plakátech,  letácích,  vstupenkách,  programech,  knihách a (Best  before).  Pokud  Bezpečnostní  list,  Scénář  expozice,  ATEST  nebo  materiálový list 

dalších tiskovinách Dodavatel doloží seznamem s počty, místy a obdobím, kde a kdy  byly 
disbibuovány, a déle originálem nebo skenem tiskovin. 

4.8. Plněni spočlvajlcl v reklamě na billboardech, citylightech a jiné velkoplošné 
reklamě, jakož i reklamě na tabulích, deskách, plachtách, bannerech a automobilech 
Dodavatel doloží seznamem s počty, mfsty a obdobím, kde a kdy (v rámci konání jaké akce) 
byly umístěny, a dále fotodokumentací s logotypem či logem Odběratele. 
4.9. Plnění spočívající v reklamě na internetových stránkách Dodavatel doloží 
výliskem pflslušné webové stránky (printscreen), kde byly logotyp či logo Odběratele 
umístěny, a písemným prohlášením Dodavatele o obdob!, kdy byly logotyp či logo 
Odběratele na webu umístěny. 
4.10 _         Fotodokumentaci  z  konáni  akce  Dodavatel  označ!  pflslušným  bodem  Smlouvy 
a popisem. Z fotodokumentace musi být zřejmé, že reklamní nosič nebo promo stánek 
Odběratele jsou umístěny  v mlstě konáni akce dle  Smlou vy. 
4.11. Ůstni propagaci  Odběratele  Dodavatel  doloží zvukovým  či zvukově obrazovým 
záznamem s vyznačenlm přfslušné pasáže, popf. písemným čestným prohlášením 
Dodavatele. 
4.12, Zjistl i  Odběratel   v  průběhu   realizace   Plnění,  že  Dodavatel  plni   vadně,  je 
oprávněn žádat, aby Dodavatel neprodleně, nejpozději do nástedujícího dne, zjednal 
nápravu. 
4-13, Dodavatel souhlasí s případným zvefejněnlm údajů o Smlouvě. 

 

5 KOORDINACE BOZP 

5.1 . Smluvní  strany  se  dohodly,  že  ve  smyslu  §  101  odst.  3  zákoníku   práce  v 
pflpadě, kdy v Mlstě plněni budou  plnit  úkoly  zaměstnanci  dvou  a  více  zaměstnavatelů 
bude Odběratel koordinovat provádění opatřeni k ochraně bezpečnosti a zdravi 
zaměstnanců a postupy k jejich zajištění do okamžiku převzati pracoviště Dodavatelem (dále  
jen „Koordinace BOZP). Od okamžiku pfevzelf pracoviště bude Koordinaci BOZP zajišťovat 
Dodavatel způsobem stanoveným dokumentem „Pravidla chováni v ČEZ, a, s," uvedeným 
na http://www_cez.cz/cs/o-spolecnos ti/pro-<lodavatele/ pravidla-chovan_iht ml nebo  v pflpadě 
plnění na jaderných elektrárnách způsobem stanoveným ve sdílené dokumentaci 
ČEZ_SD_0006"BOZP a hygiena práce" v platné revizi. PFed zahájením Plněni si smluvní 
strany navzájem pfedají informaci a rizicích  vyplývajlclch z  jejich činnasLt  Bez tohoto nesmí 
Dodavatel  zahájit realizaci Plněni. 
5.2. Budou-li  v  Místě  plněni  vykonávány  stavebnl  práce  a činnosti  vystavujlcí 
ry,iekuu usubu zvýšenému ohroženi života nebo poškozeni zdrav!, které Jsou stanoveny v 
pflloze č. 5 naflzenl vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění, stejně jako v pflpadech, kdy 
Dodavatel p provádění stavebního díla naplní kritéria § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., 
o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pi'i práci, 
v platném znění, zajisti Dodavatel, aby pfed zahájením práce byl zpracován pfán  BOZP. 
Pokud byla k provedeni stavebniho dlla zpracovéna projektová dokumentace samostatně a 
její součásti je i plán BOZP, zavazuje  se Odběratel  informovat 
Dodavatele o vypracovaném plánu BOZP. Dodavatel se zavazuje poskytnout informace 
Odběrateli vyplněním dotazníku o rozsahu a způsobu provedení prací (formulár je zverejněn 
na stránkách http://www, cez.cz/cs/o-spolecnosti/pro-<lodavatele/pravidla--chovan,ihtml nebo 
jej Dodavateli pfedá k vyplněni Odběratel, a to v den uzavfenl Smlouvy, nejpozději však do 
patnácti dnů pfed převzetlm Mlsta plněni). Originál vyplněného dotazníku zašle Dodavatel 
Odběrateli k rukám kontaktní osoby ve věcech technických a realizačních. Dále se 
Dodavatel zavazuje poskytnout Odběrateli součinnost k naplnění povinnosti dle zákona č. 
309/2006 Sb„ v platném zněnl. 

 

6 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI PLNĚNÍ SMLOUVY 

6.1 Dodavatel  je  povinen  umožnit  Odběrateli  prohlídku  Plněni  kdykoliv   do  jeho 
předáni (odevzdání), zejm, před  zakrytlm rozhodujlclch  části  Plnění,  ve výrobním  závodu,  
při přepravě i v Mf stě plnění. 
6.2. V   přlpadě   dodávky   dodané   na   Mlsto   plnění   mimo   sklad  Odběratele   je 
Dodavatel povinen avizovat elektronickou poštou nebo telefonicky dodávku Plnění nejméně 
ln pracovní dny pfed pfedpokládaným  datem  dodáni  osobě  Odběratele  uvedené  ve 
Smlouvě. Odběratel nenl povinen převzít Plnění před sjednaným datem. 
6 3. Věci, které jsou součástí Plnění, musi být nové a nepoužité a musí se jednat 

nebudou dodány nejpozději spolu s dodávkou zboží nebo nebude vyznačena doba 
použitelnosti či minimální trvanlivosti nebo v době dodáni uplynula již vice než 1/3 expirační 
lhůty (resp. doby minimální trvanlivosti), bude takováto dodávka považována za vadnou. 
Pokud dodávaná chemická látka či směs není podle uvedeného zákona klasifikována jako 
nebezpečná, dodá Dodavatel spolu se zbožím prohlášení, že chemická látka nebo směs 
nemá nebezpečné vlastnosti. 
6.5. Dodavatel  je povinen  dodat Odběrateli  spolu s Plněnlm zejména tylo dokumenty 
v českém jazyce: Návod k obsluze a  údržbě,  prohlášeni  o  shodě,  bezpečnostní  list 
dlemických látek a směsí, osvědčení o jakostí a kompletnosti, materiálový atest a jinou 
dokumentaci tvoNcí součást Plněni. Dodavatel je povinen v přlpadě, že používáni Plnění  
podléhá schváleni státním orgánem nebo jiným orgánem stanoveným  zákonem  (napNklad 
státní nebo autorizovanou zkuAebnou), dodat úfednl rozhodnutí či osvědčeni a schváleni. 
6,6, V  pfipadě  že  Plněni  je  zafazeno  mezi  položky,  jejichž  dovoz je podmíněn 
povolenlm k dovozu dle pfedpisů Evropských společenstvl, Dodavatel je povinen postupovat 
a plnit veškeré povinnosti stanovené těmito právními předpisy. Dodavatel z ČR (se sldlem v 
ČR) je povinen Ndit se i zákonem č. 594/2004 Sb., jimž se provádí režim Evropských 
společenstvl pro kontrolu vývozu, pFepravy, zprostředkováni a tranzitu zboží dvojlho užiti, v 
platném znění, a zákonem č. 18/1997 Sb., a mírovém využíváni jaderné energie a 
ionizujícího záření (atomový zákon), v platném znění, a jejich prováděcích vyhlášek. Bude-li 
Plněni mezi položky podléhající povolení k dovozu zafazeno až v průběhu plněni Smlouvy, 
Dodavatel je povinen bezodkladně o tomto zjištěni informoval Odběratele, Bez povoleni k 
dovozu nelze jadernou položku dodat. 

6.7. Dodavatel nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodlouženi doby Plněni z 
důvodu chybné interpretace jakýchkoliv po kla ů v,tahujleich se k Plnění. 

 

7 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ 

7.1. Odběratel je povinen od Dodavatele převzít Plněni výlučně jen v pflpadě, je-li 
předáváno (odevzdáváno) fádně, tj. dle podmínek stanovených Smlouvou a v  souladu  s 
obecně závaznými právními předpisy. Odběratel může převzít i Plnění obsahující vady 
nebránící jeho řádnému a bezpečnému užíváni; Um nejsou dotčena jeho práva z vad. 
7.2. Spolu s Plněním pfedá Dodavatel Odběrateli návrh písemného potvrzeni o 
pfedánl a pfevzetí Plněni, v němž Dodavatel prohlásí, že Plnění dodal fádně. 
7.3. V přlpadě, že v plsemném potvrzení o pfedáni a pfevzetl Plněni jsou uvedeny 
vady, platí, že Odběratel pfevzal Plněni s výhradou odstraněni uvedených vad 
v určeném  termínu;  není-li  termln určen,  platl,  že ja  Dodavatel  povinen  vady odstranit 
bezodkladně, nejdéle do 15 dnů. 
7.4, Zkoušky,   jimiž   Dodavatel  prokazuje   soulad  dodaného  Plnění   se  Smlouvou, 
provádí za přítomnosti Odběratele a veškeré náklady s nimi spojené nese Dodavatel, a ta i v 
pNpadě zkoušek opakovaných v důsledku neprokázání parametrů dodaného Plnění  
stanovených ve Smlouvě. 
7. 5. Odběratel  je povinen převzít  Plnění  pouze  v pracovních dnech  od 7:00  hod. do 
15:00 hod. Dodavatel je povinen Plněni dodat v Místě plnění dohodnutém ve Smlouvě v 
obchodní paritě DDP - dle INCOTERMS  2010. 

7_6, Dodavatel   je  povinen   Plněni,   je-li   jim  hmotná   věc,  zabalit,   a  to   takovým 
způsobem, aby nedošlo k jeho poškozeni nebo zničeni. Není-li v potvrzeni o pfedáni a 
převzati Plněni (dodacím listu aj.) uvedeno jinak, jsou obaly, ve kterých je Plněni 
dodáno, považovány za nevratné a zahrnuty do Ceny Dodavatel je povinen odebrat od 
Odběratele vratné obaly a použité výrobky, na které se vztahuje povinnost jejich zpětného 
odběru  dle platných právních předpisů. 
7.7, Kusové a poštovní zásilky je Dodavatel povinen označit vždy na   vnějšl straně 
obalu člslem Smlouvy Odběratele. 

7.8. V  přlpadě,  že  Plněni  bude  prováděno  v  Areálu  Odběratele,   pfedá  Odběratel 
Dodavateli Mlsto plněni písemně.  Pakliže  Dodavatel  poskytuje  Plněni  v  Areálu  Odběratele, 
pro který Odběratel stanovil pravidla chování  či  obdobná  pravidla, Dodavatel odpovídá  za to,   
a zároveň se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, pracovníci jeho poddodavatelů, jakož í 
osoby samostatně výdělečně činné, které pro něho jakoukoli činnost v rámci Plnění 
vykonávajl (dále jen „pracovníci Dodavatele"), plni povinnosti v takových dokumentech 
stanovené,     zejména    v    dokumentu    uvedeným    na    www.cez,cz/cs/o-spolecnotsi/p ro 
dodavatele/pravidla-chovani.html - ,,Pravidla chováni v ČEZ, a. s." - platným pro určitý Areál 
Odběratele. Dodavatel uzavřenim Smlouvy potvrzuje, že se s uvedenými Pravidly seznámil. 
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Pokud v průběhu realizace Plněni dojde ke změně těchto Pravidel nebo jinYch   vnithiích 
předpisů, bude Dodavatel 
o této změně písemně informován a nese plnou odpovědnost za to, že zajisti dodržováni 
aktualizovaného textu Pravidel výše uvedenými osobami a subjekty. 
7. 9. Je-li  Místo  plnění  ve  slfeženém  prostoru  jaderné  elektrárny  (dále  „JE"),  pak 
platl rovněž následující: 
7__9 1_      Dodavatel je povinen pi'i plněni Smlouvy  dodržovat interní předpisy Odběratele 
uvedené v aktuálním „Seznamu závazné dokumentace pro Dodavatele" (dále jen „ZDD") a 
podNdit  se  podmínkám  v  nich  stanovených  (samostatně  pro  JE  Temelín  a  JE Dukovany.) 
Odběratel sdělí Dodavateli způsob a možnosti, jak se s ZDD seznámit. ZDD je soubor 
dokumentů, který obsahuje vnitfni pfedpisy Odběratele,  které  jsou  Dodavatel  a  jeho 
pracovnici povinni dodržovat. Dodavatel je dále povinen pfi plněni Smlouvy dodržovat také 
další vnitřní předpisy Odběratele, které nejsou obsaženy v ZOO a se kterými byl seznámen 
nebo mu byl sdělen způsob a možnosti, jak se s nimi seznámit. Tfmto neni dotčena 
povinnost Dodavatele dodržovat povinnosti vyplývající z právníci, předpisů a ze Smlouvy. 
Opakované porušeni těchto povinnosU a pravidel bude považováno za podstatné porušení 
Smlouvy s možnosti odstoupit od Smlouvy. Pfed  zahájením  prací  je  Dodavatel  povinen 
zajistit prokazatelné proškolení svých pracovníků z těchto pravidel a pfedpisů a zajisUt jejich 
dodržováni. Odběratel má právo kontrolovat plněni této povinnosU a o výsledku této kontroly 
provede zápis, zpravidla do den/ku, 
7,9.2. Dodavatel musi vyslat své pracovníky, kteří budou vstupovat do JE, na školeni 
ve smyslu sdílené dokumentace Odběratele č. ČEZ_SD_0017 .školeni zaměstnanců  
dodavatelů JE" a  metodiky  ČEZ_ME_OB99  Zajišťováni  plněni  bezpečnostních  požadavků 
FO JM a JZ, v platné revizi, předaných v  ZDD,  zajistit  splněni  podmínek  Odběratele  pro 
vstup pracovníků do JE a odpovídá na všech svých zde umístěných pracovištlch za dodržováni  
režimových  opatřeni  a havarijní  piípravenosti.  Dodavatel  se  zavazuje,  že  jeho pracovníci, 
kteřf budou vstupovat do JE, budou dodržovat ustanovení sdllené dokumentace 

č.   ČEZ_SD_0006  -    BOZP  a  hygiena   práce,   v  platné  revizi,  pfedané  v  ZDD  a  zajisti 
seznámení svých pracovníků s nimi. Opakované porušení těchto povinností bude 
považováno za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupit od Smlouvy. 
7.9.3. Dodavatel se zavazuje, že jeho pracovníci, které ke splnění Předmětu Plnění 
použije (včetně jeho poddodavatelů) pokud budou vstupovat do JE Dukovany nebo  JE  
Temelín, vyhoví podmínkám zákona č. 18/1997 Sb. v platném znění (.atomový  zákon")  a na 
něj navazujících právnich předpisů a budou bezúhonní ve smyslu§ 11 odst 1 atomového 
zákona . 
7,9.4, Je-li  Plněni  poskytováno  v  areálu  JE  Dukovany  či  JE  Temelln  je Dodavatel 
povinen plnit veškeré vnitrní pfedpisy a pokyny Odběratele vztahující se k bezpečnosti a 
hygieně práce, požární a technologické bezpečnosti, likvidaci odpadu, udržování pořadku a 
režimová opatření o pohybu osob a přepravě materiálu v areálu JE Dukovany či JE Temelín, 
se kterými byl prokazatelně seznámen. Dodavatel rovněž odpovídá za jednání svých 
zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů. Dodavatel se kromě jiného také 
zavazuje dodržovat pokyny související se zákazem používání radiostanic a mobilních 
telefonů ve smyslu pfedpisu P24Bj - Dispečerská a ffdici technika. Radiostanice a mobilní 
telefony musí být vypnuty ve všech prostorách a  místnostech  označených  výstražnou 
tabulkou, zvláště pak v objektech hlavních výrobních bloků: strojovna, podélná  etažérka,  
príčná etažérka, dieselgenerátorová stanice. Pfed zahájením praci je povinen zajistit 
proškolení svych pracovníků a poddodavatetů z těchto pravidel a pfedpisů a zajistit jejich 
dodržování svými pracovníky a poddodavateli. 
7.9.5. V oblasti radiační ochrany se povinnosti Dodavatele a spolupůsobeni 
Odběratele řídí intemimi předpisy obsaženými v ZDD. 
7.9.6. Původcem odpadů vzniklých ve stfeženém prostoru jaderné elektrárny 
v souvislosti  s Plněním je Odběratel.  Dodavatel bude respektovat při prováděni   Plnění 
ustanoveni ZDD (zejména ČEZ_SD_0010). 
7.9.7. Původcem odpadů vzniklYch mimo střežený prostor JE v souvislosti s Plněním 
je Dodavatel, Veškeré nakládáni s odpady vzniklými v souvislosti s prováděním Plnění 
zahrnující manipulaci, dopravu a  odstraněni  zajistí  Dodavatel.  Dodavatel  bude  respektovat 
pfi provádění Plnění zákon č. 185/2001 Sb. v platném znění, Tato činnost je  zahrnuta  ve 
smluvní ceně. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.6 . 

7. 9. 8. Odběratel  se  zavazuje  zabezpečit  v  JE  pro  pracovníky  Dodavatele v pflpadě 
vzniku mimofádné události realizaci pflslušných neodkladných ochranných opalfeni (ukrytí, 
jodová profylaxe, evakuace.) Dodavatel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na 
prípadnýdi havarijních cvičenfch bez nároků na finanční náhradu. 
V přfpadě vzniku mimořádné události jsou pracovníci Dodavatele povinni se řldit pokyny 
směnového inženýra a havarijního štábu Odběratele. 

 
 

8 PRECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA, PŘECHOD NEBEZPECi ŠKODY NA VECI 

8.1. Vlastnické práva k věci, která je součásti Plněni, přecházi z Dodavatele na 
Odběratele okamžikem splnění nebo zaplacením (zaplacenlm se rozum! i zaplaceni 
zálohové platby), podle toho, která ze skutečností nastala drlve   . 

8.2. Bez ohledu na nabytí vlastnického práva k věci, odpovědnost za ni a její ochranu 
společně s rizikem ztráty, zničeni nebo poškozeni či jakékoliv jiné újmy pfecházi 
z Dodavatele na Odběratele okamžikem podpisu písemného potvrzení o pfedání a pťevzetí 
Plnění mezi Dodavatelem a Odběratelem. 
8.3. Nebezpečí škody, nahodilé ztráty a zkázy věci, na které má Dodavatel 
provádět Plněni, a všech prevzatých věci a zaflzenl, pfecházl na Dodavatele pfedáním a 
pfevzetlm věcí či zaflzeni či pracoviště, Zpět na Odběratele pfecházl pfedánim 

a pfevzetlm Plněni. 
 
 

9 PLATEBNi PODMiNKY 

9.1. Platba  se  uskutečni  vždy  na   základě  faktury   vystavené   Dodavatelem . 
V pfípadě, že bude Plněni pfevzato na základě pfedávacího protokolu, bude datum pfevzeti 

Plnění uvedené na potvrzení o předénl a pfevzetí Plněni dnem uskutečnění zdanitelného 
plněni. 
9.2 Nárok na platbu Dodavatel doloži fakturou s řádnym popisem Plnění, jakož 
i ostatními doklady dle Smlouvy, Odběratel zaplatí Dodavateli Cenu  podle  Smlouvy  po 
doručeni faktury a písemného potvrzeni o předání a převzetí Plnění podepsaného 
Oprávněnými  zástupci  obou smluvních  stran dokládající pi'evzeti (odevzdáni)  Plněni. 
9,3. Platby   budou  probihat   pouze   bezhotovostní   formou  na  bankovni  účet 
Dodavatele uvedený ve Smlouvě. V případě, že Dodavatel je plátcem DPH ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších predpisů (dále jen „ 
Plátce daně v ČR "}, musi byt tento bankovni účet bankovním účtem vedeným u tuzemského 
poskytovatele platebních služeb a zvefejněným způsobem umožňujícím  dálkový pNstup dle §  
96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znění  pozdějších  předpisů 
(dále jen „zákon o DPH"), Změnu bankovního spojení lze provést pouze písemným  dodalkem  
ke  Smlouvě  nebo písemným  sdělením prokazatelně  doručeným  Odběrateli,  nejpozději  spolu 
s příslušnou fakturou. Toto sdělení musl byt podepsáno osobami oprávněnými k podpisu 
Smlouvy. Změna bankovního spojeni musí v pNpadě Dodavatele, který je Plátce daně v ČR, 
splňovat výše uvedené, tj. musí se jednat o bankovní ůčet vedený u tuzemského 
poskytovatele platebnich služeb a tento účet musí být zveřejněny způsobem umožňujfcím 
dálkový přistup . 
9.4. Platby budou provedeny do tficeti dnů počínaje dnem následujícím po doručeni 
faktury Odběrateli, Odběratel nenl v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději  v  
poslední den její splatnosU byla částka odpovídající Ceně odepsána z účtu Odběratele ve 
prospěch účtu Dodavatele. 
9.5. V pfípadě, že Odběratel pfevezme Plněni s drobnými vadami, které nebudou 
bránit bezpečnému využiti Plněni, právo Dodavatele na zaplaceni Ceny ve výši deseti 
procent Ceny dle Smlouvy vznikne až po odstranění všech vad (déle jen .pozastávka"). V 

pflpadě neodstraněni  jakékoli  vady uvedené  v  písemném potvrzeni  o pfedánl a   převzetl 
Plnění nebo prodleni s jejím odstraněním ve sjednanych tennínech je Odběratel oprávněn 
vadu odstranit s tím, že náklady, které mu takovýmto odstraněním vzniknou, Odběratel 
započte na tuto pozastávku písemným oznámenim zaslaným Dodavateli, Zbývající část Ceny 
Odběratel Dodavateli zaplatí do tňceti dnU ode dne oboustranného podepsání zápisu o 
odstranění všech vad. 
9.6. . Zahájeni  insolvenčnlho  Nzení  vůči  Dodavateli,  které  vyústí   v  
prohlášeni  jeho úpadku nebo zamítnuti návrhu pro nedostatek majetku, jakož i vstup 
Dodavatele do likvidace dává Odběrateli právo na  slevu z Ceny  ve výši deseti  procent jako 
paušální   náhradu nákladů Odběratele s pNpadným odstraňováním vad Plnění, které Odběratel 
nebude schopen fešit, ač to bude jeho smluvní povinnost 
9.7. Právo fakturovat Cenu vzniká Dodavateli dnem převzetí Plněn.í 
9.8. Faktura musí obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku, a bude 
obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu padle právníc.h předpisů, dále též čísla 
Smlouvy Odběratele a bankovní spojeni Dodavatele. Zálohový list a u neplátců faktura budou 
obsahovat: označeni zálohový list nebo faktura, jejich číslo, lhůtu splatnosti, datum vystaveni, 
obchodní firmu, sídlo, IČO a DIČ obou smluvních  stran, u  fyzické  osoby  jméno  a  bydliště, 
popř. mfsto podnikáni Dodavatele, označení peněžnlho ústavu a čfsla bankovního spojení 
Dodavatele,  označeni  Plněni,  fakturovanou  částku,  vypořádání  pNp.  zálohových  plateb, 
jméno osoby zodpovědné za vystaveni zálohového listu či faktury (dále jen .faktura") a další 
náfežitosU požadované ve Smlouvě. Ve faktufe musí být vždy uvedeno číslo Smlouvy 
Odběratele . 
9.9. V připadě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve Smlouvě nebo 
bude uvedeno bankovni spojení a číslo účtu Oodavateie v rozporu se Smlouvou nebo v 
rozporu s pisemným sdělením o jeho změně, Odběratel fakturu vrátl Dodavateli se žádosti o 
vytaveni faktury nové. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová 
lhůta splatnosti Ceny. Veškeré bankovní výlohy a poplatky  banky  Odběratele  spojené  s  
platbou Ceny hradí Odběratel, ostatní bankovní výlohy a poplatky spojené s plněním Smlouvy 
hradi Dodavatel  a jsou zahrnuty  v Ceně. 
9.10. V pfipadě, že Odběratel je Plátce daně v ČR a dle§ 109 zákona o DPH se lze 
oprávněně domnívat, že se Odběratel jako příjemce plněni může dostat do pozice ručitele za 
nezaplacenou daň z tohoto plněni, je Odběratel oprávněn uhradit daň z piidané hodnoty za 
Dodavatele pNmo správci daně Dodavatele za účelem zvláštního způsobu zajištěni daně dle 
§ 109a zákona o DPH, O provedeni platby Odběratel Dodavatele písemně informuje, Takto 
uhrazenou daní dochází ke snížení pohledávky Dodavatele za Odběratelem a pfíslušnau 
částku daně a Dodavatel tak není oprávněn pa Odběrateli požadovat uhrazení této částky, 
9.11, Smluvní  strany  se dohodly, že  jakékoli  pohledávky  z této Smlouvy lze postoupit 
výlučně s pfedchozim písemnym souhlasem druhé smluvní strany. V pflpadě, že Dodavatel 
je Plátce daně v ČR, součásti souhlasu s postoupením  pohledávky  musí  být  dohoda 
smluvních stran o způsobu úhrady daně z přidané hodnoty z plnění, ke kterému se 
postupovaná pohledávka váže tak, aby došlo k řádné úhradě daně a nevzniklo tak riziko 
ručení příjemce zdanitelného plněni ve smyslu ustanoveni § 109 zákona o DPH. Nedojde-li 
k  takové  dohodě,  může být souhlas s postoupením pohledávky odepfen. 
9.12. Faktura  musi  být  zaslána  Odběrateli  na  adresu  pro  zasiláni  faktur_ Bude-li 

pfiložena k zásilce, Odběratel nenese odpovědnost za prodlení s úhradou Ceny. 
9,13. Faklury, pnp. zálohové listy, v lisUnné podobě musí být vyhotoveny ve formátu A4, 
jednoslranného tisku, na standardním kanceláfském papíru o hmotnosti cca 80g/m2, 
scannovatelné (kopírovatelné) temoblle bez ztráty informační hodnoty, čitelné a o 
maximálním rozsahu faktury,  pflp. zálohového  listu, do pěU stran. 
9.14. Dodavatel  je  oprávněn  vystavit  fakturu  v  elektronické  podobě  (ve formátu 
PDF/A), pfičemž každý takto vystavený doklad bude s pfilohou/pfllohami tvofit jeden 
dokument, který bude opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo elektronickou 
pečeti, založenou v době přijeti faktury na platném certifikátu kvalifikované cerUfikačni 
autority. Akceptovatelné je rovněž zaslání nepodepsaných faktur, pokud budou zaslány e 
mailem, který bude podepsán podle výše uvedených pravidel. 

9,15. Akceptovatelným  způsobem   je   také   zasláni  faktury   do  datové  schránky 
Odběratele, taková faktura nemusi byt elektronicky podepséna. 
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9.16. Za doručeni faktury v elektronické podobě se považuje okamžik pnjeti e-mailu 
nebo dodáni datové zprávy do schránky přljemce. 

 

10 ZÁRUKA ZA JAK051 

10.1. Dodavatel  se  zavazuje,  že  Plněni  bude  po  záruční  dobu  způsobilé  pro účel 
stanovený ve Smlouvě a nenl-li takový účel sjednán, pak pro účel obvyklý a že bude mil 
sjednané, popř. obvyklé vlastnosti. Záruční doba skončí uplynutím dvaceti čtyř měsiců a u 
stavby  šedesáti  měslců ode dne převzetl Plněni  Odběratelem. 
102. Odběratel nemá práva z vad, pouze pokud Dodavatel prokáže, že vada vznikla 
jako přlmý důsledek toho, že Plněni nebylo v této záruční době používáno v souladu se 
Smlouvou Do doby, než Dodavatel prokáže, že za vadu neodpovídá, se má za ta, že 
Odběratel práva z vad má a Dodavatel je povinen, pakliže jej Odběratel k tomu vyzve v této 
době, vadu odstranit, jako kdyby Odběratel práva z vad měl. V pNpadě, že již v průběhu 
odstraňováni vady prokáže Dodavatel, že Odběratel práva z vad nemá, je Dodavatel 
povinen pokračovat v jejich odstraněni, pokud Odběratel nestanoví jinak; Odběratel v 
takovém pfipadě uhradl Dodavateli prokázané účelně vynaložené náklady s Um spojené . 
Obdobné platí, ukáže-li se až dodatečně, že Odběratel práva z vad neměl. 
10.3. Odběratel umožní Dodavateli pfistup k Plnění s cílem prověřit oznámenou vadu 
bez zbytečného odkladu v závislosti na provozní možnosti Odběralele. Dodavatel je povinen 
zahájit odstraňováni vady do čtyřiceti osmi hodin po oznámení vady, popřípadě v pňměfené 
lhůtě stanovené Odběratelem s ohledem na charakter vady a své provozní možnost.i 
Dodavatel je povinen v odstraňování vady nepřerušeně pokračovat s nasazením optimálniho 
počlu pracovnfků, s optimálním vybavením 
a umožňuji-li to podmlnky na pracovišti, i ve směnném provozu a vadu odstranit nej-později 
ve lhůto dohodnuté smluvními stranami a v přlpadě, ;!e nebude taková lhůta dohodnuta, 
nejdéle do 15 dnů ode dne, kdy mu Odběratel doručí oznámeni o vadě. V opačném pNpadě 
se jedná o prodlení s odstraňovánlm vady, pokud Odběratel nestanoví lhůtu novou. V 
případě, že Dodavatel v uvedené lhůtě nezahájí odslraňováni vady nebo je jinak v prodlení s 

jejím  odstraněnim,  je Odběratel  oprávněn vadu odstranit  sám nebo ji nechat  odstranit, a   to 
na  náklady Dodavatele. 
1OA , Dodavatel  je povinen nahradit Odběrateli i  veškeré účelně  vynaložené náklady, 
které mu vznikly v souvislosU s odstraněním vady. Splatnost náhrady takových  nákladů  je 
třicet dnů po  obdrženi prislušné  faktury Odběratele. 
10„5. Na vyměněnou  nebo nově dodanou část Plnění v záruční době   se vztahuje 
nová záručni doba, která zaélná běžet dnem uvedení vyměněné nebo nově dodané části 
Plnění do provozu. 
10.6. Odstraněni vady nemá vliv na nárok Odběratele na smluvní pokutu a náhradu 
újmy. Po dobu vynzováni reklamace vad se běh záruční doby ve vztahu k celému Plněni 
stavl od uplatněni reklamace do dne jejího vyřízení, tzn., že záruční doba pokračuje ve svém 
běhu až po vyňzení dané reklamace. 

 

11 AUTORSKÁ PRÁVA 

11.1 . Naplňuje-li  předmět  Plněni  či  některá  část  Plněni  znaky  autorského   díla,  je 
součásti Plnění i poskytnuti licence Odběrateli k užití tohoto díla. Jedná se  o  licenci 
nevýhradni, v rozsahu časově (na dobu trvání majetkových práv), množstevně a územně 
neomezeném,  a to jak k vytvořenému autorskému dllu jako celku i k  jednoUivým 
jeho částem, v rozsahu ke všem známým způsobům užití dila, zejm, umožňujícim změnu, 
doplňováni a rozšiřováni autorského díla, spolu s právem udlleni podlicenci. Dodavatel 
uzavfením smlouvy uděluje Odběrateli písemný souhlas k případnému postoupení licence. 
Dodavatel souhlasí s lim, že Odběratel je oprávněn umožnit užíváni autorského dlla 
(licence) léž osobám, které ovládá, které jej ovládají nebo které mají s Odběratelem 
společnou ovládající osobu, Cena licence je zahrnula v Ceně 
a zahrnuje  i vyrovnání za právo autora na přiměřenou dodatečnou  odměnu. 
11,2. Odběratel  je oprávněn užívat  takto  vytvorené  autorské  dllo pouze  v souladu s 
jeho určenim a za podmínek  Smlouvy. 
11. 3. Pokud Dodavatel při plněni Smlouvy užije výsledek činnosti třetlho subjektu, chráněný 
právem průmyslového  nebo  jiného  duševního  vlastnictvl,  autorským  právem  apod.,  a 
uplatnl i oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vúči Odběrateli, Dodavatel  na  své  
náklady vypořádá vznesené majetkové nároky a  je  odpovědný  za  jakoukoli  újmu 
způsobenou  Odběrateli. 
11.4 4, Odběratel má uživaci práva k  dokumentaci poskytnuté  na  základě Smlouvy 
takto: 
11.4.1. Odběratel je oprávněn poskytnout dokumentaci získanou na základě Smlouvy 
nezbytnému okruhu třetích osob, které pro něho budou zabezpečovat provozování, opravy, 
údržbu, technické zhodnoceni a investice do zařízeni, které je součástí Plnění, včetně užití v 
přfpadných výběrových ňzenich pro zajištěni těchto činností. Odběratel dokumentaci neužije 
nad rémec sjednaný ve Smlouvě a nepoužije ji k opravě,  údržbě  či  provazováni  zaflzenl 
třetích osob, nebude vyrábět nová obdobná zarizeni pro potřeby třetích osob a neposkytne  
výše uvedenou dokumentaci třetlm osobám k uvedeným činnostem v jejich prospěch nebo 
prospěch dalšlch osob, 11.4.2. Odběratel je oprávněn použit výše uvedenou dokumentaci k 
provozováni, opravě, údržbě, Lechnickému zhodnocení či k investiclm do stávajících 
obdobných zafízení či k výrobě nového obdobného zaffzení, které je nebo se  stane  
vlastnictvím Odběratele a v nezbytné míre s touto dokumentací seznámit okruh tratích osob, 
které na základě  výběrového rlzenl pro něho budou  výše specifikované  činnosU  provádět, 

 

12 SMLUVNf POKUTY, ÚROKY Z PRODLENI 

12.1. Poruší-li Dodavatel povinnost dodržet lhůtu nebo dobu, zejm. dobu Plněni, má 
Odběratel právo po něm požadovat zaplacení smluvnl pokuty ve  výši 0,5%  Ceny za každý  
byť i započatý den pradlen[  a za každou nesplněnou povinnost  samostatně. 

12.2. V pNpadě prodlení Dodavatele se zahájenlm odstraněni reklamované vady má 
Odběratel právo požadovat po Dodavateli zaplaceni smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za 
každý byť i započatý den prodlení a vadu. 
1  3 V pllpadě prodlení Dodavatele s odstraněním reklamované vady má Odběratel 
právo požadovat zaplaceni smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý byť i započatý den 
prodlení a vadu. 
12.4. Při prodlení Dodavatele s předáním (vrácením) Místa plněni má Odběratel právo 
požadovat po Dodavateli zaplaceni smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý byť i započatý 
den prodlení, 
12.5. Dodavatel je povinen v pNpadě porušeni pravidel a pfedpisů dle čl. 7.9. uhradit 
Odběrateli smluvní pokutu ve výši stanovené v pfiloze metodiky ČEZ_ME_0342 

- Uplatněni restrikčnich opatřeni v JE v platné revizi a dále si Odběratel vyhrazuje právo 
omezit nebo zamezit vstupu pracovníků Dodavatele či jeho poddodavatelů do objektů JE a 
přltomné, jichž se porušeni týká, odtud vykázat. V případě, kdy částky smluvních pokut za 
porušeni intemlch pledpisů Odběratele nejsou uvedeny v přfloze metodiky ČEZ_ME_0342 - 
Uplatněni reslrikčnich opatřeni v JE v platné revizi, činí výše smluvní pokuty za každý 
jednotlivý přlpad porušeni výše uvedených předpisů 1.000 Kč. 
12.6. V přlpadě porušeni povinnosti týkajlcl se ochrany Neveřejných informaci zaplatl 
smluvní strana porušující svou povinnost druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 
100,000 Kčza každý přfpad porušeni. 
12.7. V přlpadě prodlenl s platbou vyúčtovanou v souladu se Smlouvou zaplatí 
dlužník věřiteli úrok z prodlenl ve výši 0,02% z dlužné částky za každý byr i započatý den 
prodlení. 
12.8. Dlužník je povinen zaplaUl smluvní pokutu/úrok z prodlenl bezhotovostní formou 
na bankovní účet uvedený ve Smlouvě, příp. sdělený dle Smlouvy. 
12.9. Splatnost smluvní pokuty • úroku z prodlení "" sjednévé na tlicet dni ode dne 
doručeni vyúčtováni druhé smluvni straně. 
12,10. Zaplacením  smluvnl pokuty nenl dotčena povinnost  splnit závazek  fádně, ani 
nárok druhé strany na náhradu vzniklé škody. 

 

13 OCHRANA NEVEŘEJNÝCH INFORMACÍ 

13.1. Smluvní strany jsou povinny chránit před vyzrazenim veškeré Neveřejné 
informace, se kterými se seznámi v rámci jejich vzájemného obchodního styku, a to v jakékoli 
podobě, ať pisemně,  ůstně, pozorováním  či jiným způsobem. 
13.2. Smluvní strany se zavazují, že o veškerýdl Neveřejných informacích budou 
zachovávat mlčenlivost, resp. nebudou je dále rozšiřovat nebo reprodukovat 
a nezpřfstupní  je  třetí  straně.  Současné  se smluvní  strany  zavazují,  že  hmotné nosiče 
Nevefejných informací druhé Smluvní strany zabezpečí minimálně v ůrovni a kvalitě, jakou 
poskytují ochranu vlastnim neveřejným informaclm. 
13,3. Smluvní   strany   se  dále  zavazuji,  že  Neveřejné  informace   nepoužiji  bez 
předchozfho písemného souhlasu druhé strany v rozporu s jejich účelem ani účelem jejich 
poskytnuti pro své potřeby nebo ve prospěch třetích osob, a to po dobu trvání Smlouvy a dále 
po dobu, po kterou si tyto informace udrží svou hodnotu pro poskytujlcl smluvní stranu, vždy 
však nejméně pěl let po ukončeni Smlouvy. 

13.4. V  pNpadě,  že  bude  Dodavatel  nezbytně  nutně  poti'eboval  k  zajištěni některé 
činnosti Lřetf stranu, může jí předat Neveřejné řnformace pouze s předdlozim písemným 
souhlasem Odběratele, a to pouze za podmínky, že se taková třetí strana smluvně zaváže 
Dodavateli k ochraně pfedaných Neverejných infonnacl minimálně v rozsahu uvedeném v těchto 
Obchodních podmínkách _ 
13 _5 _ Smluvní  strana  je  oprávněna  bez  souhlasu  druhé  smluvni  strany  sdělit  v  
nezbytném rozsahu Neveřejné infonnace, které budou vyžadovány státními orgány, úřady a 
institucemi. Odběratel má za to, že na Smlouvu nedopadá  povinnost  uvefejnění  v  registru 
smluv ve smyslu zákona č. 34012015 Sb„ o zvláštních  podmínkách  účinnosU  některých  
smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Shora uvedená 
výjimka sdělování Neveřejných informací státním   orgánům 
se proto netyká povinného uveřejněni smluv v registru smluv ve smyslu zákona 

o registru smluv. Dodavatel se zavazuje, že před případným uveřejněním Smlouvy dle 
příslušných ustanoveni zákona o registru smluv bude kontaktovat Odběratele za účelem 
výsledného vymezeni ci potvrzeni okruhu konkrétních chráněných informaci, které jsou z 
povinnosti uveřejněni prostřednictvlm registru smluv vyjmuty. Porušení povinnosti dle 
předchozí věty bude považováno za porušení povinnosti tykající se ochrany Neverejných 
informací a Dodavatel zapletl Odběrateli smluvni pokutu ve výši uvedené v odst. 12,6 
13.6 Povinno!ti shora uveden! se nevztahují na informace, které 
13.6.1. jsou nebo se již staly veřejně známými bez zavinění přijímající smluvní strany; 
13.6.2. již byly v drženi přijlmajlci smluvní strany před pnjetím od druhé smluvní strany; 
13.6.3. pnjimajlcl smluvní strana legálně obdržela od třetí strany; 
13,6.4. přijlmajici smluvní strana získala nezávisle na informacích získaných  od druhé 
smluvní strany a je Lo schopna doložit svými záznamy, 
13.7 T  Poskytnuti Neveřejných  informací  nezakládá žádné právo na licenci, ochrannou 
známku, patent, právo užiti nebo šířeni autorského dlla,  ani  jakékoliv jiné  právo  duševního 
nebo  průmyslového  vlastnictví. 
13.8. Veškeré Nevefejné informace zůstanou vlastnictvlm poskytující smluvní strany, 
včetně subjektů jejlho organizačního uspořádáni a budou piíjímajlci smluvní stranou vráceny 
straně poskytujicí, a to nejpozději do trí pracovnlch dnů po obdržení písemného požadavku 
poskytujlcl smluvní strany nebo v přfpadě, nebude-li informace nebo poskytnuté údaje 
pnjlmajlcl smluvní strana nadále polleboval. 

 

14 UKONCENÍ  SMLOUVY 

14,1. Smluvni strana má právo odstoupit od Smlouvy z důvodu podstatného porušeni 
Smlouvy, Dodavatel poruši Smlouvu podstatným způsobem, když zejména: převede své 
závazky, povinnosti nebo práva plynoucí ze Smlouvy nebo jejich výkon na jiný subjekt bez 
předchoziho souhlasu Odběratele, opakovaně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší v Místě 
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plněni nebo v Areálu Odběratele pravidla BOZP, PO a jiná bezpečnosllll pravidla nebo jedná 
způsobem, jímž může způsobit újmu na majetku Odběratele, smluvní pokuty uložené 
Dodavateli podle Smlouvy dosáhnou hodnoty deseti procent Ceny, opakovaně nedodrž! 
technologické postupy, poruší jakost Plněni vyplývající z norem, Smlouvy nebo z právnlch 
predpisů, nebo je v prodlení s minimálně dvěma dllčími dobami plnění o více než šedesát 
dní nebo je 
v prodlení oproti době plnění o více než lňcet dní; v takovém případě Odběratel neni povinen 
hradit žádné náklady, které Dodavateli vznikly v souvislosti s přípravou plněni Smlouvy. 
14.2. Odběratel  odstoupí  od  Smlouvy  tím,  že  Dodavateli  doručí   „Oznámeni  o 
odstoupeni od Smlouvy". Dodavatel bude postupovat podle pokynů uvedených v tomto 
oznámeni. Odběratel je oprávněn zajistit Plněni nebo jeho část, pNpadně je opravit nebo 
jinak uvést do souladu se Smlouvou. Náklady s tím spojené převyšující Cenu uhradl 
Dodavatel, a to do tficeti dnů po obdrženi faktury Odběratele. Pokud není 
v Oznámeni o odstoupeni od Smlouvy uvedeno jinak, platl, že Dodavatel po jeho obdrženi 
neprodleně: 

zastaví Plněni nebo jeho část; 
ukonči všechny poddodavatelské smlouvy vážicí se k Plněni; 
předá Odběrateli Plněni v tom slavu, v jakém se nalézá, a postoupí Odběrateli 

veškerá práva k Plněni včetně práv z duševního vlastnictví vztahujlclch se k převzatému 
Plnění. Odstoupením od Smlouvy nezaniká povinnost Dodavatele zaplatit smluvní 

pokuty,zárukazajakostdokončenýchčástiPlněniapovinnostnahraditpfipadnouújmu. 14.3. 
Ukončením trvání Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran 

na zaplaceni dlužných částek, úroků z prodlení, smluvních pokut a náhrady škody jakož i 
ostatních pohledévek  dle Smlouvy. Nevypořádané  závazky a povinnosti  smluvních  stran 
vyplývající ze Smlouvy vzniklé před ukončením trvání Smlouvy se smluvní strany zavazuji 
vypořádat nejpozději do étyficeti pěti (45) kalendái'nich dni ode dne ukončeni trvání 
Smlouvy. 

 

15 ZÁSADY ETICKÉHO JEDNÁNÍ VE SMLUVNÍM VZTAHU 

15.1. Dodavatel se zavazuje, že bude dodržovat etické principy, zákony, pravidla a 
způsoby chováni, které plně odpovídají Etickému kodexu Skupiny ČEZ a její politice 
dodržování právnfch a elickýdi zásad v podnikání, Dodavatel se seznámil se Závazkem 
etického chováni, který tvoří přílohu této Smlouvy. Dodavatel bude Závazek etického 
chování dodržovat pň  plněni  této  Smlouvy  i  pi'ípadné  jiné  smlouvy  a  to i  ve vztazídl 
se třetími osobami. 
15.2. Bez ohledu na  výše uvedené, 
(i) Zaměstnanci   Dodavatele    nejsou    povinni    individuálně    podepsat    souhlas 

s dodržováním Závazku etického chování, Dodavatel se však tímto zavazuje zajistit 
dodržováni Závazku etického chováni jeho zaměstnanci; 

(ii) Dodavatel neni povinen dodržet požadavky Závazku etického chováni v pfipadě, 
pokud by jeho dodrženi způsobilo porušení povinnosU mlčenlivosU, kterou má 
Dodavatel vůči třetlm osobám; 

(iii) Závazek etického chováni nesmí znemožnil Dodavateli, aby se domáhal svých práv 
ze Smlouvy ti jiné smlouvy; 

(iv) Dodavatel bude uchovávat záznamy ohledně jeho plněni pro Odběratele ze Skupiny 
ČEZ způsobem u Dodavatele obvyklým; 

(v) Dodavatel vynaloží přiměřené úsilí vyhovět odůvodněným požadavkům auditorů 
Skupiny ČEZ na pNstup k záznamům vztahujícím se k plněni Dodavatele pro 
Odběratele ze Skupiny ČEZ, ale nebude nucen porušit své standardní postupy pro 
pflstup k záznamům; stejně tak Dodavatel neposkytne Odběrateli ze Skupiny ČEZ 
nebo jejím auditorům fyzický pfistup do svých záznamů ti své sítě; 

(vi) Ustanoveni Závazku etického chováni, týkající se Duševnlho vtastnictvi, vnitřních a 
důvěrných informaci, zejména vraceni podkladů důvěrného nebo interního 
charakteru, se neuplatni v tom rozsahu, v jakém je v této Smlouvě prlpadně i jiné 
smlouvě v konkrétních bodech sjednán odchylný postup; 

(vii) žédné ustanoveni Závazku etického chováni neznemožni Dodavateli pracovat pro 
soutěžitele Skupiny ČEZ, pfi dodrženi interních pravidel Dodavatele o konfliktu zájmů 
a pfi dodrženi smluvních závazků Dodavatele vůti Odběrateli a Skupině ČEZ; 

(viii) povinnost dodržovat legislativu ohledně prani špinavých peněz se na Dodavatele 
vztahuje v rozsahu legislativy, které Dodavatel podléhá. 

15,3, V plipadě neplněni nebo hrubého porušeni Závazku etického chováni je Odběratel ze 
Skupiny ČEZ oprávněn od Smlouvy pfipadně od jiné smlouvy odstoupí pntemž odstoupeni 
je jediným nárokem lakového porušeni. 
15.4 , Dodavatel se podpisem Smlouvy zavazuje a prohlašuje, že: 

(i). Řádně a včas plni své závazky vůči státu, zejména řádně a včas hradí daň z 
pl'idané hodnoty a pfedkládá řádně, včas a průkazným způsobem pl'iznánl k 
dani z přidané hodnoty. 

(ii). Nenachází se v takové ekonomické situaci, v důsledku které by byla ohrožena 
jeho schopnost plnit řádně a včas své závazky z obchodního styku a/nebo 
závazky vůči státu, včelllě daňových závazků; a současně ani s ohledem na 
jeho ekonomickou, hospodářskou a obchodní situaci nehrozí takový stav, kdy 
by pozbyl schopnost řádně hradil své závazky z obchodního styku či vůti státu, 
včetně závazků daňových. 

(iii) Nebylo  vůči němu  zahájeno  insolvenční  řízeni  a že ani zahájeni takového 

flzenl nehrozl, jelikož není v situaci, kterou by bylo možné kvalifikovat dle 
právních predpisů jako úpadek a ani vznik takovéto situace u něho nehrozí. 

(iv).  Nikdy  nebyl  účasten  a  ani nehrozí,  že kdy  v budoucnu  bude  účasten, na 
kráceni daňoyYch povinností či dokonce sám aby krátil své daňové povinnosti, 
tzn., aby se choval v rozporu s právními pledpisy, a déle že nikdy nebyl 
účasten toho, aby byla vylákána daňová výhoda, a že ani nikdy nebude sám 
jednat takovým způsobem, který by bylo možné kdykoli v budoucnu kvalifikovat 
za vylákáni daňové výhody apod. 

(v).  Zajisti,  aby  veškerá  jeho  prohlášeni  a  ujištěni,  která  poskyU  Odběrateli,  byla 
platná a účinná, pravdivá a úplná, po celou dobu trvání příslušného smluvního 
vztahu. 

(vi),  Dodavatel na požádáni pfedložl Odběrateli potvrzeni správce  daně o  tom, že 
nemá daňové závazky po lhůtě splatnosti. 

(vii). Dodavatel neprodleně, nejpozději do 3 (tři) pracovních dnů ode dne, kdy se 
dozvi a/nebo může pn vynaloženi řádné péte dozvědět, písemně a 
prokazatelně informuje Odběratele o tom, že nastala jakákoli změna v 
prohlášeních definovaných v bodech (i). - (vi) včatně pfesného vymezeni 
změny. 

(viii). Dodavatel bere na vědomí, že pokud v průběhu plnění nastane u něho takováto 
změna, která bude oznámena: a/nebo nestane změna, která nebude 
oznámena, ale Odběratel bude schopen prokázat, že k takové změně došlo, 
apod.,  jedná  se o  podstatné  porušení  této  smlouvy  ve  smyslu  čl. 14,1  a 

Odběratel má právo odstoupit od smlouvy Oako celku, nebo jen prlpadně od 
dílčího plněni) a/nebo pozastavit odběr dodávek od Odběratele do doby, než 
bude stav odstraněn. 

 

16 ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ PRO DODAVETELE, KTERI NEJSOU DANOVÝMI 
REZIDENTY ČESKÉ REPUBLIKY 

16.1. Podpisem Smlouvy poskytne Dodavatel prohlášeni o svém daňovém 
rezidenstvl a o existenci/neexistenci stálé provozovny Dodavatele na území Ceské republiky. 
Podpisem Smlouvy se Dodavatel dále zavazuje poskytnout Odběrateli originálni potvrzení o 
svém daňovém rezidentstvl vydané jeho pNslušným správcem daně. 
16.2. Podpisem Smlouvy Dodavatel prohlašuje, že je skutečným vtastnikem plljmů 
vyplývajících ze Smlouvy, a to ve smyslu pfislušné smlouvy o zamezeni dvojlmu zdaněni, 
uzavfené mezi  Caskou  republikou  a  státem,  jehož  daňovým  rezidentem  je  Dodavatel. 
V přfpadě, že Dodavatel nenf skutečným vlastníkem pfíjmů ve smyslu tohoto ustanoveni, 
neprodleně tuto skutečnost sdělí Odběrateli. 
16.3. Dodavatel opravňuje Odběratele k sráženi srážkové daně z plateb vůči 
Dodavateli dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění, pokud je to legislativou požadováno. V 
takovém pfipadě je Odběratel povinen odvést tuto daň českému finančnímu úradu a 
poskytnout Dodavateli potvrzeni vydané českým finančním úřadem potvrzující výši sražené a 
odvedené daně, pokud o toto potvrzeni Dodavatel požádá. 
16.4. Dodavatel  souhlasí  s  lim,  že  v  pňpadě  naplněni  podminek  stanovených v 
§  38e zákona č.  586/1992  Sb., o daních z příjmů,  ve znění pozdějších  předpisů (dále  jen 
„Zákon o daních z příjmů") je Odběratel oprávněn srazit zajištěni daně z úhrad vúa 
Dodavateli ve výši stanovené Zákonem o daních z pňjmů nebo v platném rozhodnuti 
vydaném Dodavateli jeho správcem daně v ČR. Má-li Dodavatel takové rozhodnuti k 
dispozici, je povinen jej poskytnout Odběrateli před vystavením první faktury, nebo ihned po 
jeho vydáni správcem daně. V opačném případě je Odběratel oprávněn uplatnit zajištěni 
daně ve yYši stanovené Zákonem o daních z pfljmů. 
16,5 Dodavatel  se  podpisem  Smlouvy  zavazuje  neprodleně písemně informovat 
Odběratele o jakýchkoliv změnách na straně Dodavatele, které mohou mít vtiv na správné 
uplatněni srážkové daně nebo zajištěni daně ve smyslu předchozích odstavců tohoto článku, 
zejména o změně daňového rezidentstvi Dodavatele, o vzniku/zániku stálé provozovny 
Dodavatele v ČR, či o změně skutečného vtastnictvl pfijmů vyplývajících ze Smlouvy, 

 

17 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

17.1. Smluvni strany jsou obecně prí plnění Smlouvy povinny postupovat v souladu se 
zákonem č, 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (,,ZOOÚ"), a od 25. 5. 
2018 s Nařizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 20161679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracovánim osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně  osobnich údajů),    
v plalllém znění (,,Narlzenl"). 
17,2, Budou-li si smluvní strany za účelem plněni Smlouvy zpracovávat osobní údaje, 
uzavrou za tím účelem smlouvu o zpracováni osobních údajů dle § 6 ZOOÚ a od 25. kvěllla 
2018 v souladu s čl. 28 odst, 3 Nafizeni. 

 

18 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

18.1. Rozhodným právem je právo české republiky s vyloučením aplikace Vídeňské 
Ůmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Spory v souvislosti se Smlouvou budou 
smluvní strany řešit před obecným soudem, jehož pťíslušnost bude dána místem sídla 
Odběratele ke dni podáni žaloby. 
18.2, Změny  Smlouvy,  mohou  být prováděny  pouze písemnou  dohodou podepsanou 
Oprávněnými zástupci obou smluvnich stran; jiná fonna dohody je vyloučena,  K  platnosti  
změny Smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejim obsahu. Změny Oprávněných zástupců 
smluvních stran uvedených ve Smlouvě či telefonických nebo e-mailových spojeni a změny 
bankovního úttu Dodavatele lze činit písemným sdělením druhé smluvní straně; změny jsou 
účinné  dnem uvedeným  v oznámeni, jinak doručením. 
18.3. Smluvní strany mají právo požadovat i náhradu nemajetkové újmy. 
18.4. V písemnostech je povinnosti Dodavatele uvést čislo Smlouvy Odběratele. 

Plsemnosti v souvislosti s plněním Smlouvy budou zasílány na adresu pro korespondenci 
uvedenou ve Smlouvě. V pochybnostech se má za to, že zásilka v elektronické podobě je 
doručena okamžikem odesláni e-mailové zprávy a zásilka v listinné podobě je doručena tletl 
pracovní  den od odeslání.  Ůčinky  doručení  nastanou i tehdy,  pokud adresát doručeni zmarl 
18.5. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a úanné od 23  05, 2018 a ruší pfedchozl 
znění (Všeobecných) obchodních podmínek včetně jejich součásti



 

 

 


