
 

                                                                                                          Číslo Smlouvy: __________________ 
 

 

 

Smlouva o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů 

uzavřená podle § 50 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Energetický zákon") a v souladu se 
zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o podporovaných zdrojích") 

(dále jen „Smlouva“). 

 
 

I. Smluvní strany 

Povinně vykupující: 
ČEZ Prodej, s.r.o. 
IČ 27232433, DIČ CZ27232433 
se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53 
korespondenční adresa: __________________ 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 106349 
licence na obchod s elektřinou č. 141015905   č. registrace OTE: 714 
bankovní spojení: __________________, číslo účtu/kód banky: __________________ 
zastoupená: Martinem Ludvíkem, Ředitelem podpory prodeje Business 

(dále jen „Vykupující“) 
 

Výrobce: 
obchodní firma/jméno a příjmení/název: __________________  
IČ: __________________, DIČ: __________________ 
datum narození: __________________ (v případě výrobce - fyzické osoby) 
sídlo/místo podnikání: __________________ 
korespondenční adresa: __________________ 
licence na výrobu elektřiny: __________________, č. registrace OTE: __________________ 
bankovní spojení: __________________ 
jehož jménem jedná: __________________ 

(dále jen „Výrobce“) 
 
 

II. Základní ustanovení 

1. Vykupující je držitelem licence na obchod s elektřinou. Vykupující od 1. 1. 2013 podle § 2 písm. u) a § 10 odst. 1 Zákona o 
podporovaných zdrojích vykupuje elektřinu od výrobců z obnovitelných zdrojů vyrobenou ve výrobnách elektřiny na 
vymezeném území držitele licence na distribuci elektřiny ČEZ Distribuce, a. s. 

2. Výrobce je provozovatelem výrobny elektřiny ze zdroje specifikovaného v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Výrobna“), jež 
tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Tato Smlouva se týká pouze výkupu elektřiny z této Výrobny. 

 
 

III. Předmět smlouvy 

1. Výrobce se zavazuje dodávat Vykupujícímu elektřinu v množství a s časovým průběhem odpovídajícím aktuální dodávce 
elektřiny vyrobené ve Výrobně, která požívá práva na podporu podle Zákona o podporovaných zdrojích a která je dodána 
do elektrizační soustavy České republiky a Vykupující se zavazuje elektřinu v tomto množství a časovém průběhu odebírat 
a za odebranou elektřinu se zavazuje zaplatit cenu v souladu s touto Smlouvou.  
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2. Povinnost odebírat elektřinu a platit za ni regulovanou cenu je však vázána na podmínku, že Výrobci skutečně vznikl a i 
nadále trvá nárok na podporu výroby elektřiny podle zvláštních právních předpisů a že Vykupující je podle těchto zvláštních 
právních předpisů osobou povinnou k poskytování tohoto druhu podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

3. Podpora výroby elektřiny dle této Smlouvy se sjednává za podmínek stanovených Energetickým zákonem, Zákonem o 
podporovaných zdrojích, jejich prováděcími předpisy, cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu (dále jen 
“ERÚ”) a Pravidly provozování distribuční soustavy (dále jen „PPDS"), případně Pravidly provozování přenosové soustavy 
(dále jen „PPPS"), vydanými příslušným provozovatelem soustavy (dále jen „PS“) a schválenými ERÚ. 

4. Smluvní strany si sjednávají, že odpovědnost za odchylku v předávacím místě Výrobny nese Vykupující. 
 
 

IV. Cena 

1. Cena a určené podmínky výkupu elektřiny jsou stanoveny cenovým rozhodnutím ERÚ účinným v době realizace výkupu a 
s ohledem na skutečnost, že Výrobce Vykupujícímu prohlásil, že zdrojem elektřiny je obnovitelný zdroj ve smyslu zvláštních 
právních předpisů. K ceně mohou být připočteny daně dle platných právních předpisů.  

2. Jestliže Výrobce řádně zvolil a zaregistroval podporu ve formě výkupních cen, je Vykupující povinen uhradit za dodanou 
elektřinu pevnou cenu stanovenou příslušným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (dále jen “ERÚ”). 
Výkupní cena může v zákonem stanovených případech dosahovat i nulových nebo záporných hodnot. V případě záporné 
ceny je závazek Vykupujícího zaplatit Výrobci za dodanou elektřinu cenu nahrazen závazkem Výrobce uhradit cenu 
Vykupujícímu. Vykupující a Výrobce sjednávají, že v takovýchto případech se bude postupovat v souladu s prováděcím 
právním předpisem vydaným Energetickým regulačním úřadem. 

3. Jestliže Výrobce řádně zvolil a zaregistroval podporu ve formě zelených bonusů a nabídl elektřinu vyrobenou ve Výrobně 
z obnovitelných zdrojů k výkupu Vykupujícímu v souladu s podmínkami stanovenými právními předpisy, je Vykupující 
povinen hradit za dodanou elektřinu Výrobci cenu ve výši rozdílu mezi výkupní cenou stanovenou pro takový druh 
obnovitelného zdroje energie a zeleným bonusem na elektřinu (§ 11 odst. 12 Zákona o podporovaných zdrojích). 

4. Výrobce a Vykupující sjednávají, že povinnost Vykupujícího informovat Výrobce o dosažení záporné ceny nebo 
nesesouhlasení nabídky a poptávky elektřiny na denním trhu, je splněna odkazem na web Operátora trhu http://www.ote-
cr.cz/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh a v případě změny adresy dálkového přístupu bude tato oznámena písemně 
Vykupujícím Výrobci bez nutnosti uzavřít dodatek k této Smlouvě. 

5. Vykupující v případech stanovených zákonem srazí z ceny odvod či daň podle zvláštního předpisu.  
 
 

V. Prohlášení a závazky Výrobce 

1. Výrobce v souvislosti s uzavřením této Smlouvy prohlašuje, že: 

a) Výrobnu řádně uvedl do provozu či ji řádně uvede do provozu nejpozději do dne účinnosti Smlouvy a bude ji provozovat 
v souladu s platnými právními předpisy a PPDS/ PPPS, a to za podmínek, za nichž mu vzniká právo na podporu 
stanovenou zvláštními právními předpisy, zejména Zákonem o podporovaných zdrojích; 

b) Výrobnu provozuje nebo nejpozději v době účinnosti této smlouvy bude provozovat na základě pravomocného 
rozhodnutí ERÚ o udělení licence na výrobu elektřiny, vydaného podle Energetického zákona, a tato licence nebyla 
pravomocným rozhodnutím ERÚ zrušena ani jinak nezanikla, popřípadě takovou licenci dodatečně získá, a bude na 
základě takové licence provozovat Výrobnu po celou dobu účinnosti smluvního vztahu založeného touto Smlouvou; 

c) informace, které před uzavřením této Smlouvy poskytl Vykupujícímu o Výrobně a výrobě elektřiny v této Výrobně 
Vykupujícímu, byly a nepřestaly být pravdivé a úplné; 

d) Výrobci vzniklo právo na podporu podle zvláštních předpisů, které má být podle těchto předpisů uplatněno u 
Vykupujícího, a toto právo trvá ani nebylo z jakéhokoliv důvodu pozastaveno; 

e) zaevidoval v systému operátora trhu zvolenou formu podpory elektřiny ve formě výkupních cen a včas oznámil 
Vykupujícímu, že mu hodlá elektřinu vyráběnou ve Výrobně nabídnout k povinnému výkupu, anebo zaevidoval v 
systému operátora trhu zvolenou formu podpory elektřiny ve formě zeleného bonusu a včas oznámil Vykupujícímu, že 
mu hodlá elektřinu vyráběnou ve Výrobně nabídnout k výkupu podle § 11 odst. 12 Zákona o podporovaných zdrojích; a 

f) pokud Výrobce vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů společně s elektřinou z neobnovitelných 
zdrojů, zajišťuje měření nebo výpočet vyrobeného množství elektřiny z obnovitelných zdrojů způsobem, který stanoví 
prováděcí právní předpis. 

http://www.ote-cr.cz/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh
http://www.ote-cr.cz/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh
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2. Výrobce se zavazuje předávat Vykupujícímu na základě této Smlouvy (přímo či prostřednictvím PS a operátora trhu) 
výlučně pravdivé a úplné údaje v souladu s platnými právními přepisy a žádné údaje nezamlčovat nebo nezastírat. Dále se 
zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Vykupujícího o všech změnách údajů o Výrobně a o jakékoliv skutečnosti, 
která může mít vliv na jeho právo na podporu či výši podpory. 

3. V případě, kdy Výrobce uvede v omyl Vykupujícího tím, že neprodleně nedodá nezbytné dokumenty (Osvědčení o registraci 
k DPH, popřípadě další), odpovídá Vykupujícímu za škodu takto způsobenou.  

4. Výrobce se zavazuje neprodleně po jejich vystavení převést na účet Vykupujícího všechny záruky původu či jiná 
převoditelná potvrzení či osvědčení, pokud na jejich vystavení v souvislosti s výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů ve 
Výrobně vznikne Výrobci právo podle zvláštního předpisu.  

 
 

VI. Zvláštní ujednání 

1. Není sjednáno žádné zvláštní ujednání k této Smlouvě. 
 
 

VII. Vyhodnocování a vyúčtování dodávky elektřiny 

1. Základním časovým úsekem pro výkup elektřiny podle této Smlouvy je 1 hodina. Základním časovým úsekem pro 
vyhodnocování a zúčtování dodávek dle této Smlouvy je: 

a) pokud instalovaný výkon Výrobny činí do 10 kW, jedno kalendářní čtvrtletí, tedy období od 00:00 hod. prvního dne do 
24:00 hod. posledního dne kalendářního čtvrtletí; 

b) v ostatních případech jeden kalendářní měsíc, tedy období od 00:00 hod. prvního dne do 24:00 hod. posledního dne 
kalendářního měsíce. 

2. Vyúčtování vykoupené elektřiny se provádí na základě naměřených hodnot v předávacím místě Výrobny elektřiny a 
distribuční soustavy nebo přenosové soustavy a evidovaných operátorem trhu podle prováděcího právního předpisu. 

3. Výrobce odpovídá v plném rozsahu za správnost vykázaných údajů, které jsou podkladem pro fakturaci, jakož i za soulad 
prováděného měření a vykazování se zvláštními právními předpisy (např. vyhlášky č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu 
vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje). 

4. V případě vzniku pochybností o nároku Výrobce na podporu nebo jeho výši je Výrobce povinen Vykupujícímu k jeho výzvě 
doložit skutečnosti nezbytné pro posouzení existence a výše nároku Výrobce.  

5. Výrobce tímto: 

a) uděluje souhlas s tím, aby příslušný PS či jiný držitel licence podle energetického zákona, popřípadě příslušné správní 
orgány, sdělili Vykupujícímu k jeho dotazu veškeré údaje týkající se Výrobny a jejího uvedení do provozu, případně 
předložili dokumenty týkající se Výrobny; a  

b) zmocňuje Vykupujícího, aby si jménem Výrobce u příslušného PS v případě potřeby vyžadoval údaje týkající se 
Výrobny a podmínek vzniku jeho nároku na podporu. 

Svá oprávnění podle písm. a) a b) dokládá Vykupující touto Smlouvou. 
 
 

VIII. Fakturace a placení 

1. Výrobce tímto zmocňuje v souladu s ustanovením § 26 odst. 3 písm. a) zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění Vykupujícího, aby jménem Výrobce vystavil daňový doklad (fakturu) za dodávky elektřiny podle této Smlouvy 
(self-billing), a to na základě dat o měření PDS poskytnutých Vykupujícímu prostřednictvím informačního systému operátora 
trhu (dále jen „IS OTE“) nejpozději do 15. kalendářního dne, přičemž tato faktura bude Vykupujícím uhrazena nejpozději 25. 
kalendářní den po posledním dni základního časového úseku pro vyhodnocování a zúčtování dodávek, pro který jsou 
konečná data dostupná v IS OTE. V případě nedodržení termínu pro zadání dat do IS OTE trhu Výrobcem, vystaví 
Vykupující daňový doklad 25. kalendářní den resp. první následující termín generování faktury (vždy nejpozději 15. a 25. 
kalendářní den) po zadání dat do IS OTE Výrobcem, ale s datem uskutečněného zdanitelného plnění poslední den 
základního časovém úseku pro vyhodnocování a zúčtování dodávek, kdy Výrobce odpovídá za řádné zadání dat pro 
fakturaci. V takovém případě bude úhrada Vykupujícím provedena nejpozději 35. kalendářní den po posledním dni 
základního časového úseku pro vyhodnocování a zúčtování dodávek. Vykupujícím vystavený daňový doklad musí 
obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy a identifikační číslo zdroje. Výrobce přijme všechny 
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takto vystavené daňové doklady. Vykupující umožní Výrobci přístup k takto vystavenému dokladu prostřednictvím 
dálkového přístupu. Za správnost údajů na daňovém dokladu a za jeho vystavení ve stanovené lhůtě odpovídá plátce, který 
uskutečňuje zdanitelné plnění. 

2. Vykupující je povinen uhradit cenu za dodanou elektřinu do termínu splatnosti uvedeném na faktuře, a to bezhotovostně na 
účet stanovený Výrobcem podle této Smlouvy  

3. Pokud daňový doklad vystavuje Výrobce, je povinen jej vystavit a doručit Vykupujícímu na korespondenční adresu 
uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo na adresu, kterou mu Vykupující pro tyto účely později písemně sdělí. Takováto 
faktura musí být vystavena z dat o měření PDS poskytnutých prostřednictvím informačního systému operátora trhu, přičemž 
splatnost takovéto faktury bude 21 dnů ode dne jejího doručení Vykupujícímu, nejdříve však 31. kalendářní den po 
posledním dni základního časového úseku pro vyhodnocování a zúčtování dodávek. Vykupující má právo vrátit Výrobci 
fakturu k přepracování bez nároku Výrobce na uplatnění sankce za prodlení s úhradou, pokud faktura nebude obsahovat 
náležitosti sjednané touto Smlouvou nebo stanovené právními předpisy. V případě vrácení faktury z důvodů podle tohoto 
ustanovení je Výrobce povinen provést nápravu a do doby provedení nápravy a doručení daňového dokladu se všemi 
náležitostmi sjednanými v této Smlouvě nebo stanovené právními předpisy není Vykupující v prodlení s úhradou ceny za 
dodanou elektřinu. Vykupující je pak povinen provést úhradu ceny ve sjednané lhůtě teprve poté, kdy v souladu se 
Smlouvou obdrží správně vyhotovenou fakturu. 

4. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den základního časového úseku pro vyhodnocování a 
zúčtování dodávek podle čl. VII odst. 1. 

5. V případě prodlení s úhradou peněžitých závazků vyplývajících ze Smlouvy vzniká dlužníku povinnost zaplatit věřiteli úrok z 
prodlení v zákonné výši. 

6. Specifikaci svého bankovního spojení pro účely úhrady plateb podle této Smlouvy je Výrobce oprávněn změnit pouze svým 
jednostranným písemným oznámením doručeným Vykupujícímu, na němž jsou podpisy osob oprávněných jednat za 
Výrobce úředně ověřeny podle zvláštního předpisu, anebo na základě písemného dodatku k této Smlouvě. Vykupující je 
vždy oprávněn úhradu ve prospěch účtu Výrobce uvedeného v systému operátora trhu a ve prospěch účtu Výrobce 
uvedeného v této Smlouvě. Po dobu, po kterou není Vykupujícímu známo bankovní spojení Výrobce či po kterou je určení 
tohoto bankovního spojení sporné, není povinen Vykupující plnit své peněžité závazky vůči Výrobci a není v prodlení.  

 
 

IX. Doba trvání smluvního vztahu 

1. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy Výrobce (příjemce návrhu smlouvy) doručí včas Vykupujícímu (navrhovateli) svůj 
souhlas s obsahem návrhu smlouvy vyjádřený tím, že Výrobce připojí na návrh smlouvy svůj podpis. Výrobce přijme návrh 
smlouvy včas, jestliže doručí svůj souhlas Vykupujícímu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byl doručen návrh smlouvy ze 
strany Vykupujícího, jinak návrh zaniká.  

2. Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a s výjimkou případů uvedených v odstavci 3 nabývá účinnosti jejím 
uzavřením.  

3. Jestliže se tato Smlouva týká elektřiny vyráběné ve Výrobně, pro kterou nevzniklo právo na podporu výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie do 31. 12. 2012 nebo pro kterou nebylo uplatněno právo na podporu do 31. 12. 2012, a 
pokud ke dni uzavření Smlouvy nebylo Výrobci doposud přiděleno identifikační číslo (IČ) či ke dni uzavření Smlouvy 
nenabylo právní moci rozhodnutí ERÚ o udělení licence na výrobu elektřiny ve Výrobně, tato Smlouva nabývá účinnosti až 
okamžikem, kdy Výrobci vznikne na základě udělené licence oprávnění vyrábět elektřinu ve Výrobně a kdy nabude 
účinnosti registrace Výrobce u operátora trhu, podle toho, který z těchto okamžiků nastane později. Výrobce je povinen 
ihned písemně oznámit Vykupujícímu splnění podmínek účinnosti Smlouvy. V případě, kdy Smlouva nenabude účinnosti 
nejpozději do tří měsíců od jejího uzavření, je Vykupující oprávněn od Smlouvy odstoupit.  

4. Smlouva se vztahuje na práva a povinnosti stran od okamžiku data a obchodní hodiny zahájení dodávky.  

5. Datum a obchodní hodina zahájení dodávky jsou uvedeny v příloze Specifikace výrobních zdrojů. Není-li uvedeno datum a 
obchodní hodina zahájení dodávky, je dodávka zahájena první hodinu dne účinnosti Smlouvy. 

6. Smluvní vztah může být ukončen vzájemnou dohodou smluvních stran. 

7. Smluvního vztah může být rovněž ukončen písemnou výpovědí ze Smlouvy kterékoliv ze smluvních stran. Výpovědní lhůta 
činí jeden měsíc a počíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi jejímu adresátovi. 

8. Tento smluvní vztah zaniká též: 

a) zánikem licence Výrobce na výrobu elektřiny ve vztahu k Výrobně nebo zánikem licence Vykupujícího na obchod 
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s elektřinou, s výjimkou případu, kdy příslušná smluvní strana či její právní nástupce získá novou licenci bezprostředně 
časově navazující na licenci zaniklou, jež jí bude umožňovat podnikání v energetice v dosavadním rozsahu; 

b) zánikem smlouvy o připojení Výrobny k soustavě, níž je připojena; 

c) zánikem nároku Výrobce na podporu výroby elektřiny podle Zákona o podporovaných zdrojích (např. uplynutím času 
nebo vlivem změny právního předpisu);  

d) zánikem povinnosti Vykupujícího poskytovat Výrobci podporu výroby elektřiny dle zvláštních předpisů (tím není dotčen 
případný nárok Výrobce na uzavření jiné smlouvy s Vykupujícím, pokud mu takový nárok obecně závazné právní 
předpisy přiznávají); a 

e) v případě, že Výrobce využije práva na změnu formy podpory podle Zákona o podporovaných zdrojích výběrem 
zeleného bonusu, aniž by vyrobenou elektřinu nabídl Vykupujícímu k výkupu podle § 11 odst. 12 Zákona o 
podporovaných zdrojích; v tomto případě zaniká smluvní vztah ke dni účinnosti změny formy podpory. 

9. Vykupující má právo od této Smlouvy odstoupit, pokud: 

a) se některé prohlášení Výrobce podle této Smlouvy ukáže v kterémkoliv okamžiku jako nepravdivé; 

b) některé prohlášení Výrobce této Smlouvy přestane po uzavření této Smlouvy odpovídat skutečnosti; 

c) Výrobce se dopustí hrubého či opakovaného porušení této Smlouvy; nebo 

d) se ukáže, že právo na podporu podle Zákona o podpoře obnovitelných zdrojů v době uzavření smlouvy neexistovalo či 
existovalo v jiném rozsahu, než Výrobce uvedl či než uvádí tato Smlouva. 

10. Kromě důvodů shora sjednaných má každá ze smluvních stran právo od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených 
zákonem. 

11. Odstoupení od smlouvy se stává účinným, tj. smlouva pozbývá platnosti a účinnosti, okamžikem doručení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně (s účinkem ex nunc). Odstoupením od smlouvy není dotčeno 
právo odstupující strany na smluvní pokutu, náhradu škody ani jiná práva, která jí vznikla na základě této smlouvy do dne 
jejího ukončení. 

12. Výrobce je povinen neoprávněně přijatou podporu vrátit, a to nejpozději do deseti dnů od vyzvání. Za neoprávněně přijatou 
podporu se považuje i podpora, u níž Výrobce k výzvě Vykupujícího nedoloží vznik svého nároku na tuto podporu. Nárok na 
náhradu škody vzniklé v důsledku neoprávněné přijaté podpory tím není dotčen. 

 
 

X. Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, Energetickým zákonem a Zákonem o podporovaných zdrojích.  

2. Pojmy uvedené a používané v této Smlouvě jsou definovány v Energetickém zákonu a v Zákonu o podporovaných zdrojích 
a jejich prováděcích předpisech. 

3. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, 
že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných 
odkladů nahradit takové ustanovení ustanovením novým, se stejným nebo obdobným účelem. V případě, že dojde ke 
změně právní úpravy podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a tato změna si vyžádá změnu této Smlouvy, 
smluvní strany se zavazují tuto Smlouvu uvést do souladu se změněnými právními předpisy, a to nejpozději do tří měsíců 
od nabytí účinnosti takové změny. 

4. Tuto Smlouvu lze měnit (s výjimkami výslovně uvedenými), doplňovat nebo zrušit pouze písemnou formou; písemná forma 
se vyžaduje i pro právní úkony směřující k vzdání se požadavku na písemnou formu. 

5. Výrobce nebo Vykupující si vzájemně písemně sdělí a projednají bez zbytečného prodlení každou změnu údajů uvedenou v 
této Smlouvě. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna změnit své kontaktní údaje svým jednostranným písemným 
oznámením doručeným druhé smluvní straně; tím není dotčeno ujednání čl. VIII odst. 6. 

6. Výrobce souhlasí s tím, aby mu Vykupující doručoval sdělení ve věci této Smlouvy elektronickými prostředky (internet) na 
elektronickou adresu Výrobce uvedenou v této Smlouvě; tento souhlas se vztahuje i na zasílání jiných obchodních sdělení 
ve věci služeb Vykupujícího souvisejících s plněním této Smlouvy. 

7. Výrobce - fyzická osoba souhlasí s tím, aby pro účely plnění této smlouvy Vykupující zpracoval osobní údaje Výrobce podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZoOOÚ”), zejména jméno, 
příjmení, bydliště (trvalé, popř. přechodné), datum narození a popř. číslo bankovního účtu. Výrobce - fyzická osoba bere 
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dále na vědomí, že Vykupující podle ZoOOÚ pověřil zpracováním osobních údajů společnost ČEZ Zákaznické služby, 
s.r.o., se sídlem v Plzni, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00, IČ: 26376547 a některé další osoby poskytující služby obsluhy 
výrobců; seznam těchto osob je umístěn na webové stránce Vykupujícího www.cez.cz. Ochrana osobních údajů Výrobce - 
fyzické osoby bude Vykupujícím technicky a organizačně zabezpečena v souladu se ZoOOÚ. Požádá-li Výrobce - fyzická 
osoba o informaci o zpracování svých osobních údajů, Vykupující mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou 
úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Výrobce - fyzická osoba, který zjistí nebo se bude 
domnívat, že Vykupující nebo uvedení zpracovatelé provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s jeho 
ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se ZoOOÚ, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na 
účel jejich zpracování, může požádat Vykupujícího o vysvětlení a příp. požadovat, aby Vykupující nebo uvedený 
zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

8. Tato Smlouva nahrazuje veškerá dříve učiněná ujednání, která jsou předmětem této Smlouvy. 

9. Účastníci této Smlouvy se zavazují řešit případné spory v souvislosti s plněním této Smlouvy vzájemným jednáním. V 
případě, kdy nedojde ke smírnému vyřešení a rozhodování ve sporu přísluší podle Energetického zákona ERÚ, bude spor 
předložen k rozhodnutí tomuto úřadu. V ostatních případech bude spor rozhodován příslušnými soudu České republiky. 

10. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení s platností originálu. 

11. Fyzické osoby, které tuto smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny 
k platnému uzavření této Smlouvy. 

12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejich nedílných součástí před jejím podpisem přečetly, že ji uzavřely 
po vzájemném projednání, a že její obsah odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, což 
potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců. 

13. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i následující přílohy: 

Příloha: Specifikace výrobních zdrojů 
 
 
 
 
V ………………… dne ………………   V ……………………. dne …………………. 
 
 
 
 
 
……………………………………………   ………………………………………………… 
ČEZ Prodej, s.r.o.      [Výrobce] 
Martin Ludvík, Ředitel podpory prodeje Business      
jako Vykupující      jako Výrobce 


