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Příloha č. 1  ke Smlouvě č. 2170000923 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SMLOUVĚ O DÍLO ČEPS Invest, a.s.  
 

Článek 1 

Postup zhotovitele při provádění díla  

1)  Zhotovitel je povinen při plnění díla dbát na nebezpečí vyplývající z elektro-
energetických technologií v objektech a v zařízeních objednatele a dodržovat 
veškeré předpisy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární 
ochraně, ochraně životního prostředí vč. nakládání s odpady.  

     

      
    
  

 

2)  Při práci na elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti je zhotovitel povinen 
dodržovat všechny předpisy, které se takových prací a zařízení týkají. 
V povinnostech zhotovitele je zajistit, aby všichni jeho zaměstnanci a 
zaměstnanci jeho subdodavatelů, kteří se na pracích podílejí, byli proškoleni 
kvalifikovanou osobou ve věcech rizika při dané činnosti. Při pracích 
prováděných v elektrických stanicích se podle charakteru činnosti rozšiřuje 
instruktáž na pracovišti o další dokumenty, jako jsou příslušné části MPBP 
(místní provozní a bezpečnostní předpisy), dopravní řád, PPS (požární 
poplachová směrnice) apod., které zástupce objednatele poskytne na vyžádání.  

3)  Při práci v objektech elektrických zařízení je zhotovitel povinen zajistit na 
pracovišti trvale přítomnost osoby, která bude odpovídat za dohled nad 
dodržováním předpisů uvedených v bodě 2), vztahujících se k bezpečnosti 
práce. 
 

Článek 2 

Místo a způsob provádění a předání díla 

1)  Zhotovitel splní svou povinnost k provedení díla specifikovanou ve smlouvě jeho 
provedením bez vad a jeho předáním objednateli v termínech a za podmínek 
stanovených ve smlouvě. Místem plnění je takové místo, které objednatel určil a 
protokolárně nebo zápisem ve stavebním deníku předal zhotoviteli spolu 
s potřebným poučením. Není-li místo plnění díla objednatelem předáno a/nebo 
není-li v textu smlouvy místo stanoveno jinak, je zhotovitel povinen před 
započetím plnění místo plnění dohodnout s oprávněnou osobou objednatele. 
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3)  Je-li součástí plnění projekt díla, je zhotovitel povinen projekt zpracovat podle 
technické normy ČEPS, a.s., TN35/08 „Zásady zpracování projektové 
dokumentace pro účely ČEPS“. Zhotovitel prohlašuje, že se s touto normou 
seznámil. 

   
 
 

 

           
 

 

 
Článek 3 

Užití díla 

1) Předmět a účel díla je stanoven ve smlouvě.  
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Článek 4 

Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm 

      
 

 Veškeré nebezpečí škody na předmětu díla nebo jeho části přechází ze 
zhotovitele na objednatele až okamžikem předání díla/jeho části způsobem 
uvedeným v článku 2 těchto Obchodních podmínek. 

 

Článek 5 

Práva a povinnosti z vadného plnění  

1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, 
účelu díla, popřípadě nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou a obecně 
závaznými předpisy. 

 
 
 

 

        

  

           
 

 
 

 
 

         
 

 

5) Žádá-li objednatel odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit bez 
zbytečného odkladu, 
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Článek 6 

Platební podmínky 

1) Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny díla. 

2) Cenu díla uhradí objednatel až po protokolárním předání a převzetí díla/části 
díla, a to na základě daňového dokladu, který bude vystaven zhotovitelem v 
souladu se  zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), 

 

3) Den uskutečnění zdanitelného plnění musí být v souladu s ustanoveními zákona o 
DPH a musí korespondovat se dnem podpisu dokladu prokazujícího předání a 
převzetí díla/části díla. Přílohou daňového dokladu musí být kopie předávacího 
protokolu. 

4) Daňový doklad musí mít všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona o 
DPH,  

 

 

 

 
     

 

 
 

      

 

6) Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli daňový doklad před dnem splatnosti bez 
zaplacení, pokud nemá náležitosti podle tohoto článku nebo má jiné vady 
v obsahu s uvedením důvodu vrácení. Vadou obsahu je zejména skutečnost, kdy 
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rozsah, předmět, výše ceny zdanitelného plnění nebo termíny opravňující 
fakturovat neodpovídají ustanovením ve smlouvě uzavřené mezi objednatelem a 
zhotovitelem. 

7) Zhotovitel je povinen podle povahy vad daňový doklad opravit nebo nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo 
nově vyhotoveného daňového dokladu objednateli. 

8) Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem na základě rozhodnutí příslušného 
finančního úřadu dle § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně, nejpozději 
však do následujícího pracovního dne ode dne nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí, o tomto informovat objednatele. Současně s písemným oznámením 
dle tohoto bodu zašle zhotovitel objednateli oznámení také elektronicky na e-
mailovou adresu: faktury@ceps.cz. Zhotovitel je zároveň povinen stejným 
způsobem informovat objednatele o tom, že bylo proti němu příslušným 
finančním úřadem zahájeno řízení podle § 106a zákona o DPH. 

9) Je-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý 
plátce nebo stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem před zaplacením 
daňového dokladu vystaveného zhotovitelem dle tohoto článku nebo v případě 
jakýchkoli pochybností, je-li zhotovitel nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, 
část finančního plnění podle daňového dokladu odpovídající dani z přidané 
hodnoty objednatel uhradí přímo na účet příslušného správce daně v souladu 
s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude sníženo celkové finanční 
plnění podle daňového dokladu. 

10) V případě, že objednatel nezaplatí daňový doklad včas, je zhotovitel oprávněn 
účtovat mu úroky z prodlení ve výši  
z nezaplacené částky bez DPH. 
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Článek 7 

Ochrana důvěrných informací a obchodního tajemství 

1) Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími 
osobami informace označené jako důvěrné a skutečnosti tvořící obchodní 
tajemství, jakož i důvěrné údaje a sdělení, které byly vzájemně stranami 
poskytnuty v rámci tohoto obchodního případu nebo při běžném obchodním 
styku. Pro účely § 7 odst. 1) těchto Obchodních podmínek se za třetí osobu 
nepovažují osoby v rámci Skupiny ČEPS (Skupinou ČEPS se rozumí ČEPS, a.s. 
a ČEPS Invest, a.s.). 

Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v 
příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí 
se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem 
jejich utajení. 

2) Povinnost ochrany utajení trvá po celou dobu trvání skutečností tvořících 
obchodní tajemství nebo důvěrní informace. Jestliže si strany při obchodním 
styku vzájemně poskytnou informace tvořící obchodní tajemství nebo označené 
jako důvěrné informace, nesmí je strana, které byly tyto informace poskytnuty, 
prozradit třetí osobě (s výjimkou osob Skupiny ČEPS), ani je použít v rozporu s 
jejich účelem pro své potřeby. 

    
 

     

 

Tím není dotčena hmotná a trestní odpovědnost fyzických osob, které za smluvní 
stranu jednaly a povinnost ochrany utajení nedodržely. 

3) Po ukončení obchodního případu je každá ze smluvních stran povinna na 
vyžádání druhé smluvní strany vrátit všechny poskytnuté materiály potřebné k 
provedení díla obsahující důvěrné informace nebo skutečnosti tvořící obchodní 
tajemství včetně jejich případně pořízených kopií. O předání a převzetí se sepíše 
protokol. Materiály musí být jako důvěrné označeny. 

4) Stejným způsobem budou strany chránit informace a skutečnosti tvořící obchodní 
tajemství třetí osoby, které byly touto třetí stranou některé ze smluvních stran 
poskytnuty se svolením jejich dalšího užití. 

5) Pro případ, že je nezbytné pro plnění smlouvy sdělit za účelem plnění závazků 
ze smlouvy obchodní tajemství objednatele prostřednictvím dodavatele jeho 
subdodavateli, je dodavatel povinen písemně zavázat k ochraně obchodního 
tajemství svého subdodavatele a informovat o tom objednatele. 
Na vyžádání je dodavatel povinen předložit tento závazek utajení obchodního 
tajemství objednateli. 

6) Ustanoveními tohoto článku 7 těchto Obchodních podmínek nejsou a nemohou 
být jakýmkoliv způsobem dotčena nebo omezena práva k duševnímu vlastnictví 
kterékoliv ze smluvních stran, zejména práva k vynálezům, průmyslovým 
vzorům, ochranným známkám, licencím, autorským právům, know-how apod. 
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Článek 8 

Náhrada škody 

 

 

 
 

 

Článek 9  

Poskytnutí předmětu smlouvy třetím osobám 

 




