
Smlouva o poskytováni poradenských služeb

číslo smlouvy Objednatele: 4102255677
číslo Smlouvy Poskytovatele:

uzavřená podle § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku

SMLUVNÍ STRANY

ČEZ, a. S.
se sídlem na adrese:
IČO:
DIČ:
zastoupena:
bankovní spojení:
číslo účtu:
ID datové schránky:

Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
452 74 649
CZ45274649

yqkcds6

ČEZ, a. s. je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1581

(dále jako ,,Objednatel")

a

České vysoké učeni technické v Praze

se sídlem na adrese: jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
Fakulta elektrotechnická
se sídlem na adrese:
IČO:
DIČ:
zastoupena:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
ID datové schránky:

(dále jako ,,Poskytovatel")

Technická 2, 166 27 Praha 6
68407700
CZ68407700
prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkan
Komerční banka, a.s.
19-5504540257/0100
p83j9ee

(společně jako ,,Strany" a každý z nich samostatně jako ,,Strana")

,.ŕ'q '



DEFINICE A VÝKLAD SMLOUVY

1.1. Není-li uvedeno jinak v této Smlouvě, mají deňnovaná slova a spojení vyskytujÍcÍ se
ve Smlouvě dále uvedený význam:
a) ,,Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění;
b) ,,Smlouva" znamená tuto Smlouvu o poskytováni poradenských služeb;

c) ,,Služby" znamená poradenské služby poskytované Poskytovatelem na základě
této Smlouvy, jak jsou definovány v jejím či. ||. a Příloze č. l;

d) ,,Kontaktní osoby Objednatele" jsou osoby Objednatele uvedené v ČI. XII.
Smlouvy a oprávněné ve věci plněni Smlouvy, zejména k zadáváni požadavků
na Služby, přebirání jejich výsledků a podpisům dokladů o jejich provedení;

e) ,,Skupina ČEZ" znamená obchodní společnost ČEZ, a. s. a všechny obchodní
společnosti tvoříci s touto obchodní společnosti koncern;

f) ,,Zákon o obchodních korporacích" znamená zákon č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
v platném znění;

g) ,,Zákon o DPH" znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění;

h) ,,Insolvenční zákon" znamená zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenčni zákon), v platném znění;

i) ,,Zákon o registru smluv" znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

1.2. Pro výklad Smlouvy pIati nás|edujÍcÍ pravidla:
a) Odkazy na ,,články" (či zkráceně ,,ČI.") a ,,odstavce" (či zkráceně ,,odst.") se

vykládají jako odkazy na příslušné články a odstavce Smlouvy;

b) Odkazy na ,,osobu" nebo ,,stranu" se vykládají tak, že se vztahuji na jakoukoli
fyzickou osobu, právnickou osobu, společnost, vládu, stát, organizační složku
státu, společný podnik, spolek nebo sdružení (se samostatnou právní
subjektivitou či nikoli);

c) pojmy definované ve Smlouvě v množném čísle mají shodný význam
i v jednotném čísle a naopak;

d) Nadpisy jsou ve Smlouvě použity pouze pro přehlednost a pro výklad jejich
ustanovení nemají žádný význam.

PŘEDMĚT A SMLOUVY
2.1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat Objednateli Poradenské služby

- studie, jejichž podrobný obsah je uveden v odstavci 2.2 této Smlouvy (dále také
,,Služby").

2.2. Detailní rozpis témat Služeb je následujici:
Ukládáni elektrické energie - trh, možnosti, potenciál
l) Aktuální stav BESS v EU a ČR, současná legislativy týkající se akumulace
2) Možné oblasti využití BESS pro obchodníka
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3) jednoduchý bussiness case pro ověřeni potenciálu BESS

Nové subjekty na trhu s podpůrnými službami v ČR
l) Současný a budoucí vývoj na trhu s PpS

a. legislativa týkajicI se vývoje (ebgl, SOGL, Směrnice o společných
pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a Nařízení o vnitřním trhu
s elektřinou)

b. stručný popis platforem Terre, Marri, Picasso, IGCC
2) Současné typy produktů na trhu s PpS
3) Noví potenciální účastníci na trhu s podpůrnými službami v ČR

a. Dopady analyzovaných |egis|ativnich aktů vzhledem k novým účastníkům
na trhu s PpS

b. Plánované změny kodexu PS vzhledem k novým účastníkům na trhu
s PpS

c. Popis a analýza potenciálních nových účastníků trhu s PpS v
i. agregace flexibility a bateriové systémy akumulace energie (BSAE)

ii. zkušenosti s řízením flexibility - Next Kraftwerke a Ňaňo Energies
a projekty zabývajIci se využitím agregované flexibility a BSAE pro
PpS

SdílenI přeshraničních kapacit mezi trhy s elektřinou a regulačními zálohami
l) Způsoby přidělováni kapacity mezi trhy s elektřinou (trh se silovou elektřinou (SE)

a trh s regulačními zálohami (RZ))
a. Uvažované metody

2) Algoritmus Euphemia
a. Popis fungováni
b, Očekávaný přínos

3) Rezervace dlouhodobé kapacity pro regulační zálohy
a. postoj tso's
b. Možné problémy

4) Porovnání přístupu založeném na stínových cenách (Euphemia) a market spread

2.3. Služby (studie) budou zpracovány Poskytovatelem a předány následně
Poskytovatelem v elektronické formě; a to osobě přejhnající Objednatele nebo jejímu
zástupci do termínu plnění Smlouvy, které tato Smlouva stanovuje na
15. 12. 2020.

2.4. Při plnění předmětu této Smlouvy bude zaměstnanec Poskytovatele poskytovat
služby konzultanta.

Ill.
PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

3.1. Poskytovatel bude při poskytování Služeb dle této Smlouvy postupovat na vlastní
náklady a nebezpečí, s maximální odbornou péči, dodržovat obecně závazné právni
předpisy a technické normy vztahujici se k předmětu plněni této Smlouvy, ustanovení
této Smlouvy a jejich příloh, obchodní zvyklosti a individuálni pokyny Objednatele.
Služby poskytne objektivním, nestranným a profesionálním způsobem neovlivněným
jakýmkoli konkrétním obchodním zájmem Poskytovatele a/nebo jakéhokoli externího
poradce a/nebo třetí osoby.

3.2. Strany jsou při plnění Smlouvy povinny postupovat v souladu se
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracováni osobních údajů, v platném znění (dále jen
,,ZZOÚ"), a s Nařizením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
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údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízeni o ochraně osobních údajů), v platném znění (dále jen ,,Nařízení"). Budou-li si
Strany za účelem plnění Smlouvy zpracovávat osobní údaje, uzavřou za tím účelem
smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s ČI. 28 odst. 3 NařízenI.

3.3. Objednatel má právo předmět plnění této Smlouvy průběžně kontrolovat, a to i ve
stavu jeho rozpracovanosti a Poskytovatel je povinen Objednateli takovou kontrolu
umožnit.

3.4. Služby dle této Smlouvy bude Poskytovatel poskytovat průběžně, zejména dle
požadavků Objednatele uplatňovaných Kontaktními osobami Objednatele
a v terminech v takových požadavcích stanovených. Nebude-li termín v požadavku
stanoven, pak je Poskytovatel povinen poskytovat Služby v něm uvedené bez
zbytečného odkladu od jeho obdržení. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od
Smlouvy v případě opakovaného prodlení Poskytovatele s poskytnutím Služby
v požadovaném terminu.

3.5. Poskytovatel je povinen průběžně, s měsíční periodicitou, informovat Kontaktní osoby
Objednatele o průběhu poskytování Služeb a dosaženém výsledku. Informace budou
Poskytovatelem zasílány vždy nejpozději do desátého (10.) kalendářního dne měsíce
nás|edujÍcÍho po měsíci, ve kterém byly Služby poskytnuty.

3.6. Poskytovatel se zavazuje nejpozději do pěti (5) kalendářních dní po kompletním
poskytnuti Služeb dle této Smlouvy zaslat Kontaktním osobám Objednatele jejich
přehled, který bude mít formu Předávacího protokolu a který po jeho potvrzení
Objednatelem bude sloužit jako doklad o řádném poskytnutí Služeb a současně jako
podklad pro fakturaci sjednané odměny a bude přílohou faktury (ČI. IV. odst. 4.2.
Smlouvy).

3.7. Po dobu trvání této Smlouvy se obě Strany zavazuji zdržet veškerého právního
i faktického jednání, jímž by mohly poškodit zájmy druhé Strany.

IV.
ODMĚNA POSKYTOVATELE, PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytováni Služeb dle této Smlouvy
odměnu za odpracovanou hodinu ve výši

bez dph s tím, že celková výše odměny Poskytovatele nepřekročí částku
bez DPH. Uvedená celková odměna

je jednorázová, představuje maximální částku a nebude překročena i v případě,
pokud dojde k vyčerpání odpracovaných hodin Poskytovatelem ve vztahu k celkové
maximální částce odměny za Služby stanovené touto Smlouvou. Poskytovatel je
povinen poskytnout Služby stanovené touto Smlouvou v rámci této výše celkové
odměny s tím, že tato částka odměny nemusí být vyčerpána.

4.2. Odměna za poskytováni Služeb dle odst. 4.1. tohoto článku Smlouvy, ke které bude
připočtena DPH dle platné právní úpravy, bude uhrazena na základě daňových
dokladů (dále jen ,,faktur") vystavených Poskytovatelem vždy po poskytnutí Služeb
v daném kalendářním měsíci a jejich protokolárním převzetím Objednatelem.
Ke každé faktuře musí být přiložen oběma Stranami potvrzený Předávací protokol.

4.3. Tištěná faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle Zákona o DPH,
náležitosti dle § 435 Občanského zákoníku a dále v ni musí být uvedeno číslo této
Smlouvy Objednatele. Tištěná faktura bude zaslána na adresu ČEZ, a. s., 28. října
3123/152, 702 00 Ostrava, faktury v elektronické podobě budou zaslány
prostřednictvím datové schránky, případně na e-mailovou adresu podatelna@cez.cz.

4.4. Dále musí faktura obsahovat:
a) označeni faktury a její číslo;
b) obchodní firmy, sídla, IČO a DIČ Stran;
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c) důvod fakturace, popis plněni;
d) bankovní spojeni Poskytovatele;
e) fakturovanou částku;
f) daňové náležitosti;
g) datum vystaveni faktury a lhůtu její splatnosti;
h) údaj o zápisu Poskytovatele a Objednatele v obchodním rejstříku či jiné evidenci;
i) datum uskutečněni zdanitelného plněni.

4.5. Každá faktura vystavená poskytovatelem musí být v listinné podobě a formátu A4
(s výjimkou stanovenou v rámci tohoto odstavce), jednostranného tisku, na
standardním kancelářském papíru o hmotnosti cca 80 g/m2, scannovatelném
(kopírovatelném) černobíle bez ztráty informační hodnoty, faktura musí být dobře
čitelná a o maximálním rozsahu 5 stran, Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu
v elektronické podobě (ve formátu PDF nebo PDF/a), přičemž každý takto vystavený
doklad pro příslušného objednatele bude s při|ohou/při|ohami tvořit jeden dokument.
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 doručeni se považuje okamžik
doručení e-mailu do e-mailové schránky objednatele nebo okamžik dodání datové
zprávy do datové schránky objednatele.

4.6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě nebo
bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu Poskytovatele v rozporu s touto
Smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně nebo tyto náležitosti
budou uvedeny chybně, Objednatel fakturu vrátí Poskytovateli bez zaplacení se
žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručeni nové, doplněné nebo
opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

4.7. Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky Objednatele spojené s platbou odměny
hradí Objednatel, ostatní bankovní výlohy a poplatky spojené splněním této Smlouvy
hradí Poskytovatel a jsou zahrnuty ve sjednané odměně.

4.8. Splatnost faktur je třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejich doručeni Objednateli.
V případě pochybností se má za to, že faktura byla doručena Objednateli třetí (3.)
pracovni den po odesláni. Faktura musí být zaslána samostatně, Objednatel
v opačném případě není odpovědný za prodlení v platbě.

4.9. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den
její splatnosti byla částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu
Poskytovatele.

4.10. Platby budou probíhat pouze bezhotovostní formou na bankovní účet Poskytovatele
uvedený v této Smlouvě. Tento bankovní účet Poskytovatele musí být bankovním
účtem vedeným u tuzemského poskytovatele platebních služeb a zveřejněným
způsobem umožňujÍcÍm dálkový přistup dle § 96 odst. 2 Zákona q DPH, ve znění
pozdějších předpisů. Změnu bankovního spojení lze provést pouze písemným
dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným
Objednateli, nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sděleni musí být podepsáno
osobami oprávněnými k podpisu smlouvy. Změna bankovního spojení musí splňovat
výše uvedené, tj. musí se jednat o bankovní účet vedený u tuzemského
poskytovatele platebních služeb a tento účet musí být zveřejněný způsobem
umožňujÍcÍm dálkový přístup.

4.11. V případě, že dle § 109 Zákona o DPH, v platném znění bude Objednatel jako
příjemce plnění ručit za nezaplacenou daň z tohoto plnění, je Objednatel oprávněn
uhradit daň z přidané hodnoty za Poskytovatele přímo správci daně Poskytovatele za
účelem zvláštního způsobu zajištěni daně dle § 109 a) Zákona o DPH. O provedení
platby Objednatel Poskytovatele písemně informuje. Takto uhrazenou dani dochází
ke snížení pohledávky Poskytovatele za Objednatelem o příslušnou částku daně
a Poskytovatel tak není oprávněn po Objednateli požadovat uhrazeni této částky.
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4.12. Strany se dohodly, že jakékoli pohledávky z této Smlouvy lze postoupit výlučně
s předchozím písemným souhlasem druhé Strany. Součásti souhlasu s postoupením
pohledávky musí být dohoda 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 ručení příjemce zdanitelného plněni ve smyslu ustanoveni § 109
Zákona o dph, Nedojde-li k takové dohodě, může být souhlas s postoupením
pohledávky odepřen.

V.
ZÁSADY ETICKÉHO JEDNÁNÍ VE SMLUVNÍM VZTAHU

5.1 Poskytovatel se zavazuje, že bude dodržovat etické principy, zákonÉE pravidla
a způsoby chování, které plně odpovídají Etickému kodexu Skupiny Z a její
politice dodržování právních a etických zásad v podnikání. Poskytovatel se seznámil
se Závazkem etického chování, který je dostupný na internetových stránkách
https://www.cez.cz/cs/pro-dodavate|e/zavazek-etickeho-chovani.
Poskytovatel bude Závazek etického chování dodržovat při plnění této Smlouvy,
a to i ve vztazích se třetími osobami.

5.2. Bez ohledu na výše uvedené,

i. zaměstnanci Poskytovatele nejsou povinni individuálně podepsat souhlas
s dodržováním Závazku etického chování, Poskytovatel se však tímto zavazuje
zajistit dodřžování Závazku etického chování jeho zaměstnanci;

ii. Poskytovatel není povinen dodržet požadavky Závazku etického chováni
v případě, pokud by jeho dodržení způsobilo porušeni povinnosti mlčenlivosti,
kterou má Poskytovatel vůči třetím osobám;

iii. Závazek etického chováni nesmí znemožnit Poskytovateli, aby se domáhal svých
práv z této Smlouvy;

iv. Poskytovatel bude uchovávat záznamy ohledně jeho plněni pro Objednatele ze
Skupiny ČEZ způsobem u Poskytovatele obvyklým;

v. Poskytovatel vynaloží přiměřené úsilí vyhovět odůvodněným požadavkům
auditorů Skupiny ČEZ na přistup k záznamům vztahujícím se k plněni
Poskytovatele pro Objednatele, ale nebude nucen porušit své standardní postupy
pro přistup k záznamům; stejně tak Poskytovatel neposkytne Objednateli ze
Skupiny ČEZ nebo jejím auditorům fyzický přistup do svých záznamů či své sItě;

vi. ustanovení Závazku etického chování, týkajíci se práv duševního vlastnictví
a vracení důvěrných informací se neuplatni, tj. budou se řídit pouze: Smlouvou,
uzavřenou mezi objednatelem ze Skupiny ČEZ a Poskytovatelem v den/době
uzavření Smlouvy;

vii. žádné ustanoveni Závazku etického chování neznemožni Poskytovateli pracovat
pro soutěžitele Skupiny ČEZ, při dodržení interních pravidel Poskytovatele
o konfliktu zájmů a při dodrženi smluvních závazků Poskytovatele vůči
Objednateli a Skupině ČEZ;

viii. povinnost dodržovat legislativu ohledně praní špinavých peněz se na
Poskytovatele vztahuje v rozsahu legislativy, které Poskytovatel podléhá.

5.3. V případě porušeni Závazku etického chováni podstatným způsobem je Objednatel
oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž odstoupeni od Smlouvy je jediným nárokem
plynoucím Objednateli z takového porušení Závazku etického chování
Poskytovatelem.
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VI.
Compliance audit

6.1 Společnosti Skupiny ČEZ ve svém podnikáni prosazují strategii udržitelného rozvoje,
jejíž nedílnou součástí jsou i zásady etického podnikání. Stejná očekávání spojují i se
svými dodavateli a obchodními partnery. K naplněni této strategie a zásad uplatňuje
Objednatel jako mateřská společnost i odpovÍdajíci postupy kontroly a ověřováni.
Z tohoto důvodu se Strany dohodly, že je Objednatel oprávněn provést sám nebo
prostřednictvím třetí osoby, se kterou tvoří koncern, prověřeni dodržováni zásad
stanovených v Závazku etického chování vydaném Objednatelem (dále jen ,,audit").
Poskytovatel se za podmínek v této Smlouvě stanovených zavazuje umožnit
provedeni auditu.

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Audit bude prováděn pouze zaměstnanci Objednatele, popř. zaměstnanci osob
tvořícími s Objednatelem koncern.

Cílem auditu je formalizované zjištěni, případně ověřeni, schopnosti Poskytovatele
v rámci sjednaného smluvního vztahu zajistit dodržení souladu vlastních činnosti
s příslušnými právními a etickými normami především v oblastech se zvýšeným
rizikem jejich porušení. Předmětem auditu bude nastavení systému řízení a kontrol
u Poskytovatele pro takové oblasti resp. existence a využÍváni určitých postupů
a nástrojů. Základni metodou auditu bude zjišt'ování, zpravidla formou dotazníku,
rozšířenou formou auditu bude ujišt'ováni, zpravidla formou cílené komunikace
případně dokladování skutečnosti k vyhodnoceni úrovně rizik a jejich prevenci.
Externí metodou auditu bude ověřování, zpravidla formou osobních jednání se
zaměstnanci a nahhženi do vybraných dokumentů a záznamů v objektech
Poskytovatele.

Objednatel se zavazuje předem informovat Poskytovatele o provedeni auditu
v nezbytném rozsahu, a to v případě ověřování nejméně tři (3) pracovní dny předem.
V této informaci Objednatel uvede, jaké činnosti budou ověřovány, v jakém rozsahu
a jaká data mají být osobě provádějÍcÍ audit zpřístupněna nebo poskytnuta.

Osoba, která bude provádět audit metodou ověřování, je povinna dodržovat veškerá
bezpečnostní opatření Poskytovatele, se kterými bude seznámena a obecně platné
předpisy BOZP. Tato osoba je současně v plném rozsahu vázána povinnosti
mlčenlivosti ve smyslu ustanovení této Smlouvy.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout osobám provádějÍcÍm audit součinnost nutnou
k jeho provedení v rozsahu stanoveném v informaci dle odst. 6.4. tohoto článku
Smlouvy. Poskytovatel se zejména zavazuje umožnit osobám provádějichn audit
metodou ověřování vstup do svých prostor a poskytnout potřebné informace
a podklady pro provedení auditu.

VII.
POVINNOST MLČENLIVOSTI, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této Smlouvy mezi nimi může dojit ke
vzájemnému poskytnuti informaci, které budou považovány za důvěrné. Za důvěrné
informace jsou považovány zejména osobní údaje ve smyslu NařIzenI, obchodní
tajemství ve smyslu Občanského zákoníku, informace výslovně za důvěrné označené
a další informace mající důvěrnou povahu s ohledem na jejich obsah. Každá ze Stran
se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro zajištění ochrany
důvěrných informací v souladu s dotčenými právními předpisy a ujednáními Stran.

7.2. Poskytovatel se tedy zejména zavazuje, že bude zajišt'ovat utajení důvěrných
informací a že zejména bez písemného souhlasu Kontaktní osoby Objednatele
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neposkytne třetí osobě důvěrné informace. V případě, že důvěrné informace
s předchozím souhlasem třetí osobě poskytne, je Poskytovatel povinen takovou třetí
osobu písemně zavázat zachovávat mlčenlivost o všech sdělených skutečnostech
v rozsahu obdobném jako v tomto článku Smlouvy. Obdobnou povinnost mají členové
řešitelského týmu v případě, že se souhlasem Objednatele budou sdělovat důvěrné
informace zaměstnancům Poskytovatele, kteří nejsou členové řešitelského týmu;
splněni této povinnosti zajisti Poskytovatel.

7.3. Povinnost zajišt'ovat utajeni důvěrných informací trvá po celou dobu trvání Smlouvy
a pět (5) let po ukončení její účinnosti.

7.4. Za důvěrné informace se nepovažují informace dodané druhou Stranou, které:
a) jsou nebo se stanou, nikoli však chybou přijimaci Strany, veřejně známé;
b) byly přijknacl Straně známy již v době, kdy jí byly dodány druhou Stranou, je-li to

prokazatelné písemnými dokumenty;
C) byly nezávisle získány přijhnajici Stranou bez odkazování se nebo používáni

informaci obdržených od poskytujÍcÍ Strany;
d) přijhnající Strana obdržela zákonným způsobem od třetí strany, nebo musí podle

zákona přijhnajicí strana sdělit.
7.5. Strany si navzájem ujednávají, že v případě, že je kterékoli z nich uloženo soudem

nebo správním orgánem sdělení důvěrné informace, je tato Strana povinna o takové
žádosti nebo výzvě bez zbytečného odkladu informovat druhou Stranu a tato Strana
je oprávněna důvěrnou informaci nebo její část sdělit pouze poté, co učiní nezbytná
opatřeni, aby nedošlo ke zneužiti nebo jinému zpřístupnění důvěrné informace třetím
osobám.

7.6. žádné veřejné prohlášení týkajícI se této Smlouvy nesmí být učiněno bez
předchozího písemného souhlasu druhé Strany s textem takového prohlášení.

7.7. Po skončeni této Smlouvy je každá Strana povinna vrátit druhé Straně všechny
poskytnuté materiály, potřebné k poskytnuti Služeb, které byly označeny jako
důvěrné, včetně jejich případně pořízených kopii. O předání a převzetí se sepíše
protokol, jehož příprava je povinnosti Poskytovatele.

7.8. Strany si vyhrazuji právo odstoupit od Smlouvy, pokud shledají a prokáži, že druhá
Strana porušila povinnost utajení důvěrných informací.

7.9. Smluvní strany berou na vědomi, že tato smlouva bude uveřejněna v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašuji, že
smlouva obsahuje obchodní tajemství, a to v určeni smluvní ceny plněni.
Smluvní strany se zavazují, že před uzavřením smlouvy si vzájemně písemně
odsouhlasí rozsah anonymizace smlouvy v souladu se zákonem o registru
smluv.
Č EZ, a. s. zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejněni
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30
dnů od uzavření smlouvy.
Smlouva nabývá platnosti dnem uzavřeni a účinnosti dnem jejího uveřejněni
v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
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VIII.
UKONČENÍ SMLOUVY

8,1. Závazek založený touto Smlouvou zaniká:
a) písemnou dohodou Stran;
b) uplynutím času, na který byl závazek sjednán;
C) v případě vydáni rozhodnutí insolvenčniho soudu o způsobu řešení úpadku

Poskytovatele nebo Objednatele dle |nso|venčního zákona;
d) odstoupením Stran od této Smlouvy z důvodů uvedených v zákoně;
e) odstoupením Objednatele od této Smlouvy v případech v ní uvedených;
f) odstoupením Poskytovatele od této Smlouvy v případech v ní uvedených.

8.2. Účinky odstoupení od Smlouvy dle odst. 8.1. písm. d) - f) tohoto článku Smlouvy,
které musí být řádně odůvodněno, nastávají dnem jeho prokazatelného doručení
druhé Straně.

8.3. Ukončením účinnosti této Smlouvy není dotčena účinnost kteréhokoli ustanoveni této
Smlouvy, jež má výslovně nebo ze své povahy zůstat účinné i po ukončení účinnosti
této Smlouvy, zejména pak ustanovení o důvěrnosti informací a ochraně obchodního
tajemství.

IX.
SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

9.1. Pro případ porušení povinností Poskytovatele sjednaných v této Smlouvě je
Objednatel oprávněn požadovat a Poskytovatel se zavazuje uhradit Objednateli
smluvní pokutu v následujíci výši:

a) 10.000,- KČ (slovy deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušeni
povinností uvedených v ČI. Ill. této Smlouvy a za porušeni závazku umožněni
a součinnosti k provedeni compliance auditu dle ČI. VI. této Smlouvy;

b) 100.000,- kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ
porušení povinností chránit důvěrné informace, včetně povinnosti nezveřejnit

' Smlouvu, ze strany Poskytovatele dle ČI. VIl. této Smlouvy.
9.2. Pro případ nezaplaceni bezvadné a oprávněně vystavené faktury ve lhůtě její

splatnosti je Poskytovatel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05%
z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

9.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu skutečné
škody a ušlého zisku vzniklých v přímé souvislosti s porušením povinnosti, za jejíž
porušeni je účtována smluvní pokuta. Nároku na zaplacení smluvní pokuty se
nedotýká odstoupeni od této Smlouvy.

9.4. Pro splatnost smluvních pokut a úroku z prodlení platí přiměřeně ČI. IV. odst. 4.8. této
Smlouvy, přičemž součásti faktury musí být vždy vyúčtování smluvní pokuty nebo
úroku z prodlení.

X.
ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU/ŠKODU

10.1. Kterákoli ze Stran bude odpovídat druhé Straně za újmu/škodu, kterou by druhé
Straně způsobila porušením svých povinnosti daných touto Smlouvou nebo
v souvislosti s prováděním této Smlouvy, respektive kterou by způsobily osoby, se
kterými je ve smluvním vztahu, prostřednictvím kterých plni své povinnosti dle této
Smlouvy. Pro náhradu újmy/škody platí ustanoveni § 2894 a násl. Občanského

9



zákoníku. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. Strany tímto
výslovně sjednávají i povinnost náhrady nemajetkové újmy (např. poškozeni dobrého
jména). Úhrada újmy/škody nevylučuje uplatněni smluvní pokuty.

XI.
ODPOVĚDNOST ZA VADY, OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

11.1. Poskytnuté Služby mají vady, jestliže neodpovídají výsledku a účelu určenému ve
Smlouvě, popřípadě nemají vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými
právními předpisy, event. vlastnosti stanovené příslušnými normami, podle nichž mají
být Služby poskytnuty nebo neodpovídajÍ obvyklým požadavkům na poskytovaný
druh Služeb.

11.2. Poskytovatel je povinen zajistit prúmys|ověprávní, ŕesp. autorskoprávní nezávadnost
plněni dle této Smlouvy. Pokud Poskytovatel při plnění této Smlouvy užije výsledek
činnosti třetího subjektu, chráněný právem průmyslového nebo jiného duševního
vlastnictví, autorským právem apod., a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své
nároky vůči Objednateli, před soudem nebo mimosoudně, Poskytovatel provede na
své náklady vypořádáni majetkových důsledků a je odpovědný za jakoukoli škodu
způsobenou Objednateli.

11.3. V případě, že je výsledkem činnosti Poskytovatele dle této Smlouvy dílo, které
podléhá ochraně podle autorského zákona, má Objednatel k takto vytvořenému dílu
jako celku i k jednotlivým částem nevýhradní, časově a územně neomezené právo
autorské dílo užívat. Objednatel je oprávněn užívat takto vytvořené dílo pouze
v souladu s jeho určením a za podmínek této smlouvy. Objednatel je oprávněn dílo
užívat pro svoji potřebu a potřebu všech subjektů ve Skupině ČEZ. Objednatel (popř.
jim určeni smluvní partneři, kteří budou vázáni závazkem ochrany důvěrných
informaci ve stejném rozsahu, jako je stanoveno touto Smlouvou) je oprávněn do
takového autorského díla zasahovat či takové autorské dílo upravovat pouze pro
potřebu svou a společností Skupiny ČEZ.

XII.
OZNÁMENÍ

12.1. Veškeré požadavky, výzvy, sděleni nebo oznámení podle této Smlouvy budou
oznamovány doporučeným dopisem, faxem, e-mailem či telefonem. Je-li sděleni
oznámeno telefonem, musí být ihned potvrzeno e-mailem nebo doporučeným
dopisem, pokud se Strany nedohodnou jinak. v pochybnostech se má za to, že
oznámeni je doručené dnem a hodinou odesláni faxové nebo e-mailové zprávy,
oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím (3.)
pracovním dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Strany mohou
běžné záležitosti, které nemají charakter oficiá|ního sdělení, např. vyjasňování
stanovisek, výměnu názoru apod., vyřizovat telefonicky.

12.2. Osoby oprávněné k jednání za Objednatele:

osoba:
e-mail:
telefon:

12.3. Osoby oprávněné k jednání za Poskytovatele:

osoba:
e-mail:
telefon:
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osoba:
e-mail:
telefon:

12.4. Změny v údajích uvedených v odstavcích 12.2. a 12.3. tohoto článku Smlouvy se
považuji za změněné dnem doručení doporučeného dopisu oznamujÍcÍho tuto změnu
druhé Straně.

XIII.
ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

13.1. Tato Smlouva a veškeré dodatky k ní se řídí právními předpisy České republiky,
zejména ustanoveními Občanského zákoníku, a budou vykládány v souladu s nimi.

13.2. Strany vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou z této
Smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou.
V případě sporu musí povinná Strana prokázat, že při stanovení podmínek této
Smlouvy a při jejich plnění neporušila obvyklou péči.

13.3. Strany si sjednávají pro řešeni sporů z této Smlouvy jako místně příslušný soud
příslušný podle místa sídla Objednatele v době uzavřeni této Smlouvy.

XIV.
SALVÁTORSKÁ KLAUZULE

14.1. Bude-li jakékoliv ustanoveni této Smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným
orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanoveni
považováno za vypuštěné z této Smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy budou
nadále trvat, pokud z povahy takového ustanoveni nebo z jeho obsahu anebo
z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního
obsahu této Smlouvy. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou
takové dodatky k této Smlouvě, které umožní dosaženi výsledku stejného, a pokud to
není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným,
neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.

XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Stran, účinnosti
dnem 1. 10. 2020 a je uzavřena na dobu určitou do 15. 12. 2020.

15.2. Veškeré změny a doplněni této Smlouvy vyžadují dohodu obou Stran a formu
číslovaného písemného dodatku řádně podepsaného opravnými osobami obou Stran
k podpisu této Smlouvy, s výjimkou změn kontaktních osob či telefonických nebo
faxových spojeni nebo s výjimkou změn, o kterých to stanovi tato Smlouva.
K platnosti dodatku této Smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu. Učinění
jakékoli změnu v návrhu dodatku se považuje za jeho nepřijeti.

15.3. Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou (2) shodných vyhotoveních
v jazyce českém, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom (l) vyhotoveni.
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15.4. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jeho podpisem přečetly, že byla sepsána
dle jejich svobodné a vážně míněné vůle, na důkaz čehož připojuji své podpisy.

V Praze dne 30. 11, 2020

Za Objednatele:

V Praze dne ......1..1..:17- 202P

Za Poskytovatele:

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
děkan
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