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KupujÍcÍ/ Objednatel:
ČEZ, a. S.
Duhová 2/1 444
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 l Zhotovitel l Poskytovatel:
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2732/ 8
CZ-301 00 PLZEŇ 1-PLZEŇ 3 -JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ
DIČ: CZ49777513
lČ: 49777513

Dodací místo:
ČEZ, a.s.
Duhová 2/1 444
CZ-140 53 Praha 4

Platební podmínky: PP00 - Splatnost ihned

Adresa pro zasÍ|áni faktury:
Faktury zasílejte v elektronické podobě na e-mail: podatelna@cez.cz nebo do datové schránky, a to v souladu s
pravidly pro elektronické zasíláni faktur uvedenými v platných obchodních podmínkách.

Adresa pro korespondenci - nákupčí:
ČEZ, a. S.

YVodní elektrarny, provoz štěch
CZ-252 07 Štěchovice

Telefon:
Mob.tel.:
E-mail:

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

Příjemce plněni:

Duhová 425/1
CZ-140 00 Praha 4

Telefon:
Mob.Tel.:
E-mail:

Na faktuře kromě ostatních náležitosti vždy uvádějte číslo smlouvy KupujÍciho/Objednate|e 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/ ZhotovitelVPoskytovateli vrácena!

Předmět plnění:
Objednáváme u vás školeni pro vybrané zaměstnance ČEZ, a. s. na základě vaší nabídky ze dne 29.9.2022.

Název akce: Workshop řízení rizik pro risk manažery
Termín konání: 2 denní workshop konaný v období 1,10.-31.12.2022, přesný termín bude stanoven po dohodě
se zadavatelem
Místo konáni: zámek Vlašim
Počet osob: bude upřesněn zadavatelem, seznam účastníků doložen prezenční listinou

Kontaktní osoba za Rozvoj LZ ČEZ, a. s.:
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Smluvní cena
Cena školeni:

Na FAKTURU uved'te čÍslo této smlouvy

PřAohou faktury musí být vždy podepsaná prezenční listina, scan prezenční listiny zašlete na
viz Příjemce plnění výše

Fakturu zašlete elektronicky na podatelna@cez.cz

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněná 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 předpisu. 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 uzavřeni smlouvy.

Přílohy:
Příloha č. 1. Obchodní podmínky platné od 23,8.2021

MD5: 361 F595666C5E228D9CDB2DF235B4FBA

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 l Objednatel:

Zde je místo pro elektronický podpis

ČEZ, a. S.
Elektronicky podepsáno (čas v UTC): 2022.10.04 12:31:25 Z


