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

soudem v  Praze, oddíl B, vložka 1581

Prodávající / Zhotovitel / Poskytovatel:
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1
CZ-601 90 BRNO-VEVEŘÍ
DIČ: CZ00216305
IČ: 00216305

Dodací místo:

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

Platební podmínky: PD21 -  21 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.

Duhová 425/1

CZ-140 00 Praha 4

Telefon:

Mob.tel.:

E-mail:

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

Příjemce plnění:

Duhová 425/1

CZ-140 00  Praha 4

Telefon:

Mob.Tel.:

E-mail:

Na faktuře kromě ostatních náležitostí vždy uvádějte číslo dílčí smlouvy/objednávky kupujícího nebo
číslo autorizace. V případě, že se jedná o plátce DPH,  musí faktura obsahovat náležitosti daňového
dokladu podle Zákona o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. v platném znění.
V případě, že číslo dílčí  smlouvy/objednávky 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 e-mailovou adresu  nebo do datové schránky
Kupujícího/Objednatele. Kontaktní údaje a podmínky pro zasílání faktur elektronicky jsou uvedeny v
obchodních podmínkách Kupujícího/Objednatele.

Vysoké učení technické v Brně
se sídlem:           Brno, Technická 2896/2, 616 69

Fakulta strojního inženýrství
zastoupena:         
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Předmět plnění:

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2009 Rámcovou smlouvu č. 4400006998 o vzájemné spolupráci (dále jen
"Rámcová smlouva"), na základě níž se zavázaly spolupracovat zejména v oblastech marketingové podpory a
propagace, podpory studentů a odborné
a personální podpory a dalších vzdělávacích aktivit.

V ustanovení čl. IV. odst. 1 Rámcové smlouvy se smluvní strany dohodly, že konkrétní formy spolupráce dle této
smlouvy budou realizovány formou dílčích smluv, v nichž bude sjednáno konkrétní plnění obou Smluvních stran
a období, na jaké se dílčí smlouva uzavírá.

Čl. I.
Předmět a termín plnění

1.      Smluvní strany sjednávají následující plnění:
Škola se zavazuje poskytovat ČEZ plnění dle čl. III odst. 2 a 3. Rámcové smlouvy v plném rozsahu.

2.     ČEZ pověřuje jednáním ve věcech ohledně předmětného plnění dle této Dílčí smlouvy Ing.

3.     Škola se zavazuje, že osobě zodpovědné za zajištění smluvního vztahu, kterou je
případně jiným pověřeným osobám, předloží

kompletní dokumentaci provedeného plnění nejpozději ke dni 15. 11. 2020. Předání a převzetí kompletní
dokumentace bude písemně potvrzeno oběma Smluvními stranami na předávacím protokolu ve formě zaslané
písemně objednatelem poskytovateli. Nevznese-li ČEZ ve lhůtě 10 pracovních dnů žádné námitky k převzaté
dokumentaci, má se za to, že plnění pro ČEZ bylo provedeno řádně v souladu s touto Dílčí smlouvou a bez
jakýchkoli vad či jiných nedostatků.

Čl. II.
Smluvní sankce

1.          Pro případ porušení jakékoliv povinnosti Školy specifikované v čl. I odst. 1 této Dílčí smlouvy je ČEZ
oprávněn požadovat vrácení celé nebo části odměny ve výši odpovídající míře neplnění povinnosti Školy
vyplývající jí z této Dílčí smlouvy.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva
obsahuje obchodní tajemství, a to v určení smluvní ceny plnění.

ČEZ, a. s.  zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Ostatní ustanovení touto Dílčí smlouvou neupravená se řídí Rámcovou smlouvou.
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Termín plnění:

2. 1. - 15. 12. 2020

Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se
zákonem o registru smluv.

Smluvní cena

Čl. V.
Platební podmínky

1.     ČEZ se zavazuje za plnění specifikované v odst. 1 této Dílčí smlouvy Škole poskytnout odměnu ve výši
 a to v souladu s čl. VII Rámcové smlouvy. Cena v sobě

zahrnuje i veškeré náklady Školy spojené s poskytnutím veškerého plnění dle této Dílčí smlouvy.

2.      Odměna dle odst. 1 tohoto článku, ke které bude připočtena částka DPH dle platné právní úpravy, bude
ČEZ Škole zaplacena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené po předání protokolu dle čl. I odst. 3
této Dílčí smlouvy v souladu s čl. VII Rámcové smlouvy.

3.     ČEZ je oprávněn uhradit částku daně z přidané hodnoty přímo správci daně Školy za účelem zvláštního
způsobu zajištění daně dle § 109 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. O této
skutečnosti ČEZ Školu písemně informuje. Takto uhrazenou částkou daně z přidané hodnoty dochází ke snížení
pohledávky Školy za ČEZ o příslušnou částku daně z přidané hodnoty a Škola v takovém případě není
oprávněna po ČEZ požadovat uhrazení této částky.

4.     Faktura bude zaslána na fakturační adresu:
ČEZ, a. s., 28. října 3123/152, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava
Adresa pro příjem faktur v elektronické podobě je podatelna@cez.cz. Poskytovatel může alternativně zaslat
fakturu ze své datové schránky do datové schránky objednatele, ID datové schránky: yqkcds6. Za doručení se
považuje okamžik doručení e-mailu do e-mailové schránky objednatele nebo okamžik dodání datové zprávy do
datové schránky objednatele.

Na faktuře musí být uvedeno číslo této dílčí smlouvy 4102138504.

Dne: 
Kupující / Objednatel:

Dne: 
Prodávající / zhotovitel / poskytovatel:

Zde je místo pro elektronický podpis

Elektronicky podepsáno (čas v UTC): 2020.04.09 09:50:43 Z


