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Obchodn  d rné  
  
 

1. Obecná ustanovení: 
Tyto obchodní podmínky se vztahují na obchodní závazkové vztahy vyplývající ze - smlouvy, uzav ené 
dle zákona .89/2012 Sb., v platném zn ní (dále jen Ob anského zákoníku). K uzav ení smlouvy 
dojde: 
a. písemným potvrzením smlouvy bez výhrad a dopl  (p emž za písemnou formu se považuje i 

scan podepsaného dokumentu) nebo 
b. zasláním protinávrhu ke smlouv  zhotovitelem a jeho následným písemným p ijetím ze strany 

objednatele nebo 
c. spln ním p edm tu dle podmínek uvedených v písemném návrhu smlouvy objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje splnit p edm t pln ní definovaný ve smlouv  v termínu a za podmínek tam 
uvedených. Zhotovitel prohlašuje, že je k provedení p edm tu pln ní dle smlouvy pln  odborn  
zp sobilý. 
2. Spln ní p edm tu pln ní: 
Není-li uvedeno jinak, musí být p edm t pln ní v souladu s p íslušnými platnými SN a požadavky 
objednatele. P edm t pln ní je spln n dnem jeho p edání a p evzetí osobou zastupující objednatele ve 

cech technických, která je uvedena ve smlouv , a podepsáním protokolu o p edání a p evzetí, s 
výjimkou obchodních p ípad , kdy tento není objednatelem požadován. Vypln ná a podepsaná kopie 
protokolu o p edání a p evzetí musí být p iložena k faktu e jako podklad pro zaplacení ceny p edm tu 
pln ní. Nejpozd ji ke dni p edání a p evzetí p edm tu pln ní, pokud se tento provádí v míst  shodném 
s adresou pro p edání a p evzetí p edm tu smlouvy, je povinen zhotovitel p edat objednateli i 
pracovišt , pokud jej p ed tím pro pln ní smlouvy p evzal. 
Zhotovitel je povinen zajistit provedení prací zam stnanci/ pracovníky s pot ebnou odbornou 
zp sobilostí a kvalifikací odpovídající p íslušným p edpis m pro provád ní p edm tu pln ní v etn  
doložení p íslušných oprávn ní pro tuto innost. Zhotovitel je povinen v p ípad , že používání 

edm tu pln ní podléhá schválení státním orgánem nebo jiným dozorným orgánem z ízeným na 
základ  zákona (nap . ITI) dodat ú edn  ov ený doklad dokládající vydání takovéhoto schválení. 
Použitý materiál k provedení pln ní dle smlouvy bude doložen osv ením o jakosti a kompletnosti, 
materiálovým atestem a jinou technickou dokumentaci tvo ící sou ást pln ní, návodem k obsluze a 
údržb  v eském jazyce a záru ním listem. Zhotovitel prohlašuje, že výrobky dodané v rámci pln ní 
této smlouvy, spl ují veškeré náležitosti stanovené zák. . 22/1997Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, v platném zn ní, a souvisejících p edpis . V p ípad , že zhotovitel p edpokládá k provedení 
pln ní použít jiných než originálních materiál  a výrobk , musí si p edem vyžádat písemný souhlas 
objednatele. Pokud jsou tyto materiály a výrobky v rámci pln ní dodávány na sklad objednatele, musí 
být s nimi dodány pokyny s podmínkami jejich skladování, skladovými kontrolami a údržbou a 
uvedenou skladovou životností. Sou asn  zhotovitel prohlašuje ve všech p ípadech, že materiál 
použitý p i provád ní pln ní nebude obsahovat zdraví nebezpe né látky, zvlášt  pak polychlorované 
bifenyly (PCB), azbest, chlor, fluor nebo rtu . 
3. Fakturace, platební podmínky: 
Právo fakturovat vzniká dnem p evzetí p edm tu pln ní objednatelem. Splatnost faktur je 30 dn  od 
jejich doru ení objednateli. Faktury budou mít náležitosti § 435 Ob anského zákoníku, u plátc  DPH 
musí faktura – da ový doklad (dále jen faktura) spl ovat dále náležitosti da ového dokladu dle § 28 
zákona o DPH . 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, v platném zn ní, a dále údaje o celkové 
fakturované ástce, ozna ení pen žních ústav  obou smluvních stran a ísla jejich ú tu, lh tu 
splatnosti podle smlouvy, jméno a podpis osoby zodpov dné za vystavení da ového dokladu. Za 
správnost údaj  uvedených na da ovém dokladu odpovídá plátce DPH, který uskute nil zdanitelné 
pln ní. 

ípadný zálohový list a u neplátc  DPH faktura, musí, mimo náležitostí § 435 Ob anského zákoníku 
obsahovat: ozna ení zálohový list nebo faktura, její íslo, lh tu splatnosti, datum vystavení, obchodní 
firmu, sídlo, I , DI  objednatele, obchodní firmu a sídlo, u fyzické osoby jméno a bydlišt , pop . místo 
podnikání zhotovitele, I  zhotovitele, ozna ení pen žních ústav  a ísla bankovního spojení obou 
smluvních stran, ozna ení p edm tu smlouvy, fakturovanou ástku, vypo ádání p íp. zálohových 
plateb, lh tu splatnosti podle smlouvy, jméno a podpis osoby zodpov dné za vystavení zálohového 
listu i faktury a další náležitosti požadované ve smlouv .  
Ve faktu e, resp. zálohovém listu musí být vždy uvedeno eviden ní íslo smlouvy v íselné ad  
objednatele dle první strany smlouvy.  
Faktury, p íp. zálohové listy musí být vyhotoveny v listinném formátu A4, jednostranného tisku, na 
standardním kancelá ském papíru o hmotnosti cca 80g/m2, scannovatelné (kopírovatelné) ernobíle 
bez ztráty informa ní hodnoty, itelné a o maximálním rozsahu faktury, p íp. zálohového listu do 5-ti 
stran.  
V p ípad , že faktura nebude obsahovat náležitosti nebo p ílohy uvedené ve smlouv i v t chto 
obchodních podmínkách, nebo bude uvedeno bankovní spojení a íslo ú tu zhotovitele v rozporu se 
smlouvou, nebo v rozporu s písemným sd lením o jeho zm , anebo tyto náležitosti budou uvedeny 
chybn , m že objednatel fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy i o dopln ní. 
Zhotovitel je povinen fakturu, resp. zálohový list opravit nebo vyhotovit novou. Ode dne doru ení nové, 
dopln né nebo opravené faktury b ží nová lh ta splatnosti.  
Faktura musí být zaslána doporu en  na adresu pro zasílání faktur uvedenou na první stran  smlouvy. 
V p ípad , že je p edm t smlouvy zasílán na dobírku i jiným obdobným zp sobem, nesmí být faktura 

iložena k zásilce. Pokud by faktura byla p iložena, není objednatel odpov dný za prodlení p i platb  
ceny za p edm t smlouvy.  
Platby budou probíhat pouze bezhotovostní formou na bankovní ú et zhotovitele uvedený v této 
smlouv . Tento bankovní ú et zhotovitele musí být bankovním ú tem vedeným u tuzemského 
poskytovatele platebních služeb a zve ejn ným zp sobem umož ujícím dálkový p ístup dle § 96 odst. 
2 zákona . 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty ve zn ní pozd jších p edpis . Zm nu bankovního 
spojení lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouv  nebo písemným sd lením prokazateln  
doru eným objednateli, nejpozd ji spolu s p íslušnou fakturou. 
Toto sd lení musí být originální a musí být podepsáno osobami oprávn nými k podpisu smlouvy. 
Faktura, resp. záloha se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy je ástka odepsána z bankovního 

tu objednatele uvedeného na první stran  smlouvy. 
Na fakturách nebo zálohových listech musí být jako obchodní firma uveden Objednatel s údaji tak, jak 
jsou uvedeny na titulní stran  zaslaného písemného návrhu smlouvy.  
Smluvní strany se dohodly, že jakékoli pohledávky z této smlouvy lze postoupit výlu  s p edchozím 
písemným souhlasem druhé smluvní strany. Sou ástí souhlasu s postoupením pohledávky musí být 
dohoda smluvních stran o zp sobu úhrady dan  z p idané hodnoty z pln ní, ke kterému se 
postupovaná pohledávka váže, tak aby došlo k ádné úhrad  dan  a nevzniklo ru ení p íjemce 
zdanitelného pln ní ve smyslu ustanovení § 109 zákona . 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, v 
platném zn ní. Nedojde-li k takové dohod , m že být souhlas s postoupením pohledávky odep en. 
Smluvní strany uzav ením smlouvy prohlašují, že s ohledem na p edm t pln ní mezi sebou tímto 
vylu ují použití § 2611 Ob Z, a že tedy nehled  na nastavení platebních podmínek v této smlouv  a 
nehled  na skute né náklady spojené s provád ním pln ní není Zhotovitel oprávn n požadovat 
smluvní cenu jiným zp sobem, než je sjednán ve smlouv . 
Dodavatel je oprávn n vystavit fakturu v elektronické podob  (ve formátu PDF nebo PDF/a), p emž 
každý takto vystavený doklad pro odb ratele bude s p ílohou/p ílohami tvo it jeden dokument, který 
bude opat en zaru eným elektronickým podpisem nebo elektronickou zna kou, založenou v dob  

ijetí faktury na platném certifikátu akreditované certifika ní autority, ve smyslu zákona . 227/2000 
Sb., ve zn ní pozd jších p edpis . Akceptovatelné je rovn ž zaslání nepodepsaných faktur, pokud 
budou zaslány e-mailem, podepsaným podle výše uvedených pravidel. Adresa pro p íjem faktur v 
elektronické podob  je podatelna@cez.cz. 
Akceptovatelným zp sobem je také zaslání faktury do datové schránky p íjemce pln ní. V tomto 

ípad  není elektronický podpis odesílatele požadován. 
Za datum doru ení se považuje den p ijetí e-mailu nebo okamžik dodání datové zprávy do schránky 

íjemce. 
4. Nebezpe í škody, vlastnické právo: 
Nebezpe í škody, nahodilé ztráty a zkázy p edm tu pln ní a všech p evzatých v cí a za ízení p echází 
na zhotovitele dnem p edání a p evzetí za ízení i pracovišt . Zp t na objednatele p echází dnem 

edání a p evzetí p edm tu pln ní. 
Vlastnické právo k p edm tu pln ní p echází na objednatele dnem p edání a p evzetí p edm tu pln ní. 
5. Smluvní pokuty: 

i prodlení s platbou ze strany objednatele je zhotovitel oprávn n ú tovat úroky z prodlení ve výši 0,02 
% z dlužné splatné ástky za každý i zapo atý den prodlení. 

i prodlení se spln ním p edm tu pln ní ze strany zhotovitele je objednatel oprávn n vyú tovat 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny pln ní za každý i zapo atý kalendá ní den prodlení proti 
termínu dohodnutému ve smlouv . 
V p ípad  prodlení zhotovitele s odstran ním vad dle bodu 8 t chto obchodních podmínek, uhradí 
zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny pln ní za každou jednotlivou vadu a 
 

za každý i zapo atý kalendá ní den prodlení proti termínu dohodnutému ve smlouv . 
V p ípad  prodlení zhotovitele s odstran ním vad dle bodu 8 t chto obchodních podmínek, uhradí 
zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny pln ní za každou jednotlivou vadu a každý 
den prodlení s termínem odstran ní vady stanoveným v protokolu o p edání a p evzetí. 
Trvá-li prodlení se spln ním p edm tu smlouvy déle než 30 dn , má objednatel právo od smlouvy 
odstoupit a není povinen hradit žádné náklady, které vznikly zhotoviteli v souvislosti s p ípravou pln ní 
smlouvy. 
6. Škoda 
Náhrada újmy se ídí ustanoveními § 2894 a násl. Ob Z. Smluvní strany tímto výslovn  sjednávají 
povinnost náhrady nemajetkové újmy (nap . poškození dobrého jména). 
Nárok na náhradu škody vzniká vedle nároku na smluvní pokutu sjednanou smlouvou. 
7. Záru ní podmínky: 
Zhotovitel se zavazuje, že pln ní bude po dobu 24 m síc  od data p edání a p evzetí zp sobilé k 
použití pro ú el ze smlouvy vyplývající, a že si zachová ve smlouv  sjednané nebo obvyklé vlastnosti. 
Záru ní lh ta po íná b žet od data podpisu protokolu o p edání a p evzetí. 
8. Uplat ování vady p edm tu pln ní v záru ní dob  (reklamace):  
Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouv  a jejímu ú elu. Oznámení vad musí být odesláno zhotoviteli bez 
zbyte ného odkladu po jejich zjišt ní.  
V oznámení vady uvede objednatel popis vady a zp sob požadovaného odstran ní (volba mezi 
nároky uvedenými v Ob anském zákoníku). Pokud je však zhotovitel schopen vadu odstranit opravou 
nebo dodávkou nového bezvadného pln ní do 5 dn  od obdržení reklamace, je objednatel povinen 

ijmout zp sob navržený zhotovitelem (nebude-li v konkrétním p ípad  dohodnuto jinak).  
Pokud se bude jednat o vadu, která ohrožuje život, zdraví, provoz nebo majetek objednatele a 
zhotovitel ji ihned po oznámení neodstraní, m že ji odstranit sám objednatel, nebo je oprávn n pov it 
odstran ním vady jinou firmu na náklad zhotovitele, nebo je alespo  oprávn n u init na jeho náklad 
takové opat ení, které zabrání tomuto ohrožení. Po dobu vy izování reklamace vad se záru ní doba 

erušuje od uplatn ní reklamace do dne jejího vy ízení. Odstran ní vady nemá vliv na nárok 
objednatele na uplatn ní smluvní pokuty.  
Reklamovanou vadu, u které vznikne spor mezi objednatelem a zhotovitelem, zda je oprávn ná, je 
zhotovitel povinen odstranit za stejných podmínek uvedených ve smlouv , jako u vady oprávn né, a 
nese do doby rozhodnutí t etí nestrannou osobou, na které se smluvní strany dohodnou, a nebo do 
doby rozhodnutí soudu i veškeré náklady vynaložené na odstran ní vady.  
9. Ostatní ustanovení: 
Zhotovitel odpovídá za to a zárove  se zavazuje zajistit, že jeho zam stnanci, zam stnanci jeho 
poddodavatel , jakož i osoby samostatn  výd le inné, které pro n ho jakoukoli innost v rámci 
realizace díla vykonávají, dodržovali a plnili povinnosti stanovené v „Pravidlech chování pro smluvní 
partnery spole nosti EZ Teplárenská, a. s.,“ (dále jen Pravidla). Pravidla jsou uve ejn na na 
internetových stránkách www.cez.cz v rubrice: Teplo  Pro dodavatele  Dokumenty ke stažení 
(http://www.cez.cz/teplarenska/cs/radce/pro-dodavatele/dokumenty-ke-stazeni.html). Zhotovitel 
podpisem této smlouvy potvrzuje, že se s uvedenými Pravidly seznámil. Pokud v pr hu realizace 
díla dojde ke zm  t chto Pravidel, bude zhotovitel o této zm  písemn  informován a nese plnou 
zodpov dnost za to, že zajistí dodržování aktualizovaného textu Pravidel výše uvedenými osobami a 
subjekty. 
Smluvní strany se vzájemn  zavazují, že budou chránit a utajovat p ed t etími osobami skute nosti 
tvo ící obchodní tajemství a jiné informace obchodní, výrobní i technické povahy, pokud nejsou v 
obchodních kruzích zcela b žn  dostupné nebo nejde o skute nosti všeobecn  známé, pokud byly 
jednou ze smluvních stran takto ozna eny.  
Písemná podmínka je spln na i tehdy, je-li prokazateln  u in na faxem nebo e-mailem. 
Veškeré písemnosti vyplývající ze smlouvy nebo z t chto obchodních podmínek budou zhotovitelem 
zasílány na adresu pro korespondenci objednatele uvedenou na první stran  smlouvy.  
Jakákoli zm na i dopln ní smlouvy je možné pouze písemným dodatkem k ní, výslovn  ozna eným 
slovy: “dodatek ke smlouv ”, chronologicky po adov íslovaným a podepsaným osobami obou 
smluvních stran oprávn nými k podpisu smlouvy.  
O Obchodní tajemství a d rné informace tvo í konkuren  významné, ur itelné, ocenitelné a v 

íslušných obchodních kruzích b žn  nedostupné skute nosti, které souvisejí se závodem 
Objednatele a Objednatel jako jejich vlastník zajiš uje ve svém zájmu odpovídajícím zp sobem jejich 
utajení.  
Smluvní strany jsou povinny v p ípad  vzájemného sporu, vyplývajícího z této Smlouvy nebo 
vzniklého v souvislosti s touto Smlouvou, vyvinout úsilí k jeho smírnému vy ešení. Pokud nedojde ke 
smírnému vy ešení sporu, budou všechny spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v 
souvislosti s ní, ešeny p ed v cn  a místn  p íslušnými obecnými soudy eské republiky. Pokud 
Objednatel nestanoví jinak, p edložení sporu k ešení podle ustanovení tohoto lánku neoprav uje 
Zhotovitele k p erušení pln ní povinností daných mu touto smlouvou. Rozhodným právem je právo a 
právní ád eské republiky. 
10. Koordinace BOZP: 
Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 101 odst. 3 zákoníku práce v p ípad , kdy na jednom 
pracovišti budou plnit úkoly zam stnanci dvou a více zam stnavatel , bude objednatel koordinovat 
provád ní opat ení k ochran  bezpe nosti a zdraví zam stnanc  a postupy k jejich zajišt ní do 
okamžiku p evzetí pracovišt  zhotovitelem. Od okamžiku p evzetí pracovišt  bude koordinaci 
bezpe nostních opat ení zajiš ovat zhotovitel, zp sobem stanoveným ve Sdílené dokumentaci Volná 

íloha N – Pravidla chování pro smluvní partnery spole nosti EZ Teplárenská, a. s. Sm rnice 
objednatele _SM BOZP_0001r02 Zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci, které jsou umíst ny 
na www.cez.cz/teplarenska v rubrice: Rádce  Pro dodavatele  Dokumenty ke stažení. 
(http://www.cez.cz/teplarenska/cs/radce/pro-dodavatele/dokumenty-ke-stazeni.html). Bez tohoto 
nesmí zhotovitel zahájit realizaci díla. 
Budou-li na pracovišti vykonávány práce a innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v p íloze . 5 na ízení vlády . 591/2006Sb., 
stejn  jako v p ípadech, kdy zhotovitel p i provád ní díla naplní kritéria zákona . 309/2006 Sb., § 15, 
odst. 1, zhotovitel zajistí, aby p ed zahájením práce byl zpracován plán* bezpe nosti a ochrany zdraví 

i práci. Pokud byla k provedení díla zpracována projektová dokumentace samostatn  a její sou ástí 
byl i plán BOZP, objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, že plán byl již vypracován. 
V p ípad , kdy bude napln n požadavek p edchozího odstavce, se zhotovitel zavazuje poskytnout 
informace objednateli vypln ním dotazníku (formulá  je zve ejn n na stránkách 
www.cez.cz/teplarenska  v rubrice: Rádce  Pro dodavatele  Dokumenty ke stažení 
(http://www.cez.cz/teplarenska/cs/pro-dodavatele/dokumenty-stazeni.html) o rozsahu a zp sobu 
provedení prací, a to v den podpisu smlouvy, nejpozd ji však do 15 dn  p ed p evzetím pracovišt . 
Originál vypln ného dotazníku zašle zhotovitel osob  zastupující objednatele ve v cech technických a 
realiza ních. Dále se zhotovitel zavazuje poskytnout sou innost k napln ní povinností dle zákona . 
309/2006 Sb. 
Zhotovitel se zavazuje umožnit zástupc m objednatele provést kontroly na jednotlivých pracovištích 
za ú elem prov ení pln ní zákonných opat ení zhotovitelem. 
Zhotovitel se zavazuje sd lit objednateli bez zbyte ného odkladu vzniklý požár, nehodu nebo 
pracovní úraz svých zam stnanc  a poddodavatel  vykonávajících innost v prostorách objednatele, 
jakož i nehody s negativním dopadem na životní prost edí. 
Zhotovitel zajistí pro své zam stnance/pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními 
prost edky a prost edky pro poskytování první pomoci a dále v p ípad  dalších speciálních inností, 
pokud se na tom smluvní strany dohodnou.  
11. Zásady etického jednání ve smluvním vztahu: 
Smluvní strany se dohodly na dodržování nejvyšších etických princip  a protikorup ního jednání po 
dobu realizace této smlouvy.  
Objednatel, pro dosažení tohoto ú elu definuje dále uvedený pojem: „korup ní jednání“ znamená 
nabídnutí, slib nebo p edání stejn  jako požadování i p ijetí, jakékoli nepat né výhody, dále pak ve 
snaze urychlit ízení poskytnutí nebo p ijetí odm ny, nepat ného daru, projevu pohostinnosti, úhrady 
výdaj  a  už p ímo nebo nep ímo, osob  nebo od osoby na pozici kteréhokoli zam stnance i lena 
statutárního orgánu soukromého i ve ejného sektoru (v etn  osoby, která v jakékoli funkci rozhoduje 
za nebo pracuje pro spole nost nebo organizaci v soukromém i ve ejném sektoru), za ú elem 
obdržení, ponechání nebo sm ování obchodu nebo zajišt ní jakékoli jiné výhody p i uzav ení a 
realizaci této smlouvy.  
Zhotovitel je povinen zajistit, že i jím ovládané osoby (viz. definice podle § 74 zákona o obchodních 
korporacích) se budou ídit t mito protikorup ními zásadami. 
Zhotovitel se dále zavazuje požádat osobu, která je dle § 74 zákona o obchodních korporacích pro 

ho osobou ovládající, o dodržování t chto zásad v i zhotoviteli. 
Objednatel si vyhrazuje právo vypov t smlouvu, pokud shledá, že zhotovitel, p íp. jeho ovládající i 
jím ovládaná osoba, se p i realizaci této smlouvy p ímo nebo prost ednictvím svého zástupce 
dopustil/a korup ního jednání a nep ijal/a žádné v asné a uspokojivé opat ení k náprav . 
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