Dodavatelské obchodní
podmínky ČEZ, a. s.
platné a účinné od 01.07.2020

Níže uvedené „Obchodní podmínky“ upravují práva a povinnosti smluvních stran Smlouvy, jejíž jednou stranou je
ČEZ, a. s., jako Dodavatel, a to za předpokladu, že Smlouva na tyto Obchodní podmínky přímo odkazuje.
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ZÁKLADNÍ POJMY

„Dodavatel“ je obchodní společnost ČEZ, a. s., IČO 45274649, spisová značka B 1581 vedená u Městského soudu
v Praze, se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 53 Praha 4, ID datové schránky: yqkcds6, e-mail: podatelna@cez.cz.
Pro vyloučení pochybností se v těchto Obchodních podmínkách rozumí pojmem Dodavatel i prodávající, zhotovitel,
poskytovatel či kontrolor.
„Odběratel“ je subjekt, který s Dodavatelem uzavřel Smlouvu, Odběratelem se podle povahy Smlouvy rozumí též
kupující, objednatel či nabyvatel.
„Neveřejné informace“ jsou, bez ohledu na způsob jejich sdělení či zachycení, informace, jež představují určitou
hodnotu a nejsou obecně známy veřejnosti. Rozumí se jimi především informace obchodní, výrobní, technické či
ekonomické povahy související s jeho činností, zejména výkresy, nákresy, vzorky, technická řešení, know-how,
marketingové techniky a informace, ceníky, cenové politiky, obchodní metody a strategie, smlouvy a smluvní vztahy
se zákazníky a dodavateli, Smlouva, analýzy a výzkum, interní řídicí dokumenty a záznamy, identifikované slabiny
a rizika, počítačový software (včetně předmětových a zdrojových kódů), databázové technologie, systémy, struktury
a architektury, utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
„Plnění“ je společné označení pro dílo, dodávku zboží na základě koupě, nebo plnění spočívající v jiné činnosti
(např. kontrolu) provedené Dodavatelem.
„Smlouva“ je písemný projev vůle smluvních stran, jímž mezi sebou sjednávají vzájemná práva a povinnosti. K
uzavření Smlouvy dojde písemným potvrzením návrhu Smlouvy bez výhrad a doplňků (přijetí návrhu Smlouvy s
dovětkem či odchylkou se vylučuje), přičemž za písemnou formu se považuje i sken podepsaného dokumentu.
Smlouvu lze uzavřít též splněním předmětu Smlouvy uvedeným v písemném návrhu Smlouvy, který Dodavatel zaslal
Odběrateli. Nedílnou součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky, dokumenty, na které Smlouva nebo Obchodní
podmínky odkazují, a též veškeré případné přílohy Smlouvy. Pokud by byly některé informace, údaje nebo hodnoty
předané Dodavateli Odběratelem nedostatečné, nekompletní nebo nepřesné do té míry, že by to mohlo ovlivnit
řádné splnění předmětu Smlouvy, je v takovém případě povinností Odběratele po vyzvání Dodavatelem upřesnit a
zajistit chybějící informace a údaje. Uzavřením Smlouvy na sebe přebírá Odběratel nebezpečí změny okolností
podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
„Žadatel“ je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
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PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ

Plnění se považuje za dodané v okamžiku, kdy Dodavatel umožní Odběrateli nakládat s Plněním v ujednaném místě
plnění. Pro případ, že má Dodavatel zboží odeslat, považuje se Plnění za dodané Odběrateli okamžikem předání
plnění prvnímu dopravci k přepravě Plnění pro Odběratele. Dodavatel je povinen pojistit Plnění pro přepravu pouze
v případě, že je to výslovně uvedeno ve Smlouvě.
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Dodání plnění ze strany Dodavatele je podmíněno včasným dodáním veškerých potřebných podkladů Odběratelem,
obdržením nutných povolení, souhlasů a schválení, poskytnutím potřebné součinnosti, dodržením dohodnutých
platebních podmínek a jiných povinností Odběratele. Nebudou-li uvedené předpoklady včas splněny, přiměřeně se
prodlužuje doba dodání stanovená pro uskutečnění dodávky plnění.
Plnění Dodavatele je rovněž podmíněno tím, že Odběratel není vůči němu v prodlení s žádnou platbou již dodaného
Plnění. Po dobu takového prodlení Odběratele není Dodavatel v prodlení s dodáním Plnění a sjednaná doba dodání
se prodlužuje o dobu odpovídající délce shora uvedeného prodlení Odběratele. Je-li sjednáno poskytnutí zálohové
platby či zálohových plateb, není Dodavatel povinen k dodání plnění před poskytnutím takové platby či plateb.
Odběratel je povinen plnění převzít ve sjednaném termínu a/nebo v termínu, jež mu byl Dodavatelem oznámen,
jeho převzetí písemně potvrdit v dodacím listě nebo v předávacím protokolu a potvrzenou kopii zaslat Dodavateli.
Za řádné plnění se považuje i funkční plnění, které má pouze takové vady či nedodělky, které nebrání řádnému
užívání plnění k účelu sjednanému ve smlouvě nebo k účelu vzhledem k povaze a předmětu plnění obvyklému.
Není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, je Dodavatel oprávněn dodat Plnění též před sjednaným termínem. Spolu s
Plněním dodá Dodavatel Odběrateli dokumentaci a doklady potřebné k převzetí a řádnému užívání Plnění, popř.
další sjednanou dokumentaci. Jestliže Odběratel Plnění užívá či jej již zpracoval, nebo jej dále převede do vlastnictví
třetí osoby, považuje se Plnění od tohoto okamžiku za řádně dodané a převzaté Odběratelem bez vad.
Bude-li plnění pozdrženo, či pozastaveno na žádost Odběratele, je Dodavatel oprávněn účtovat Odběrateli náklady
na skladování Plnění, případně náklady na přerušení prací.
Není-li výslovně dohodnuto jinak, není Dodavatel povinen dodat Plnění před zaplacením celé Ceny Plnění. Stejně
tak je Dodavatel oprávněn pozastavit plnění nebo jeho část v případě, že má za Odběratelem existující pohledávku
po lhůtě splatnosti včetně pohledávek z jiných objednávek a obchodních vztahů.
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PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

Vlastnické právo k Plnění nebo věci, která je jeho součástí, přechází z Dodavatele na Odběratele úplným
zaplacením Ceny.
Dokud Odběratel nenabude vlastnické právo k Plnění, nesmí s Plněním činit žádné dispoziční úkony bez
předchozího písemně uděleného souhlasu od Dodavatele, včetně jeho dalšího zpracování. Pokud Odběratel činí
dispoziční úkon s Plněním, je povinen osobě, vůči níž úkon činí, oznámit výhradu vlastnického práva Dodavatele.
Až do přechodu vlastnického práva má Dodavatel oprávnění odebrat na náklady Odběratele zpět Plnění a za tímto
účelem vstupovat do prostor a na pozemky, kde se Plnění nachází.
Bez ohledu na nabytí vlastnického práva k věci, odpovědnost za ni a její ochranu společně s rizikem ztráty, zničení
nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází z Dodavatele na Odběratele okamžikem podpisu písemného
potvrzení o předání a převzetí Plnění mezi Dodavatelem a Odběratelem.
Dojde-li z důvodů na straně Odběratele k prodlení s převzetím Plnění, přechází nebezpečí škody na Plnění na
Odběratele od prvního dne takového prodlení.
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PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platba se uskuteční vždy na základě faktury vystavené Dodavatelem. V případě, že bude Plnění převzato na základě
předávacího protokolu, bude datum převzetí Plnění uvedené na potvrzení o předání a převzetí Plnění dnem
uskutečnění zdanitelného plnění.
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a písemném potvrzení o předání a převzetí Plnění podepsaného zástupci obou smluvních stran dokládající převzetí
(odevzdání) Plnění.
Platby budou probíhat pouze bezhotovostní formou na bankovní účet Dodavatele uvedený ve Smlouvě. Tyto platby
se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet Dodavatele.
Platby budou Odběratelem provedeny do třiceti dnů počínaje dnem následujícím po doručení faktury Dodavatelem
Odběrateli. Faktura bude Dodavatelem zaslána Odběrateli na adresu pro zasílání faktur uvedenou ve Smlouvě.
Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu v elektronické podobě (ve formátu PDF/A), přičemž každý takto vystavený
doklad bude s přílohou/přílohami tvořit jeden dokument. Odběratel prohlašuje, že akceptovatelným způsobem je
také zaslání faktury do jeho datové schránky, pokud je technicky povolený/možný.
Za doručení faktury v elektronické podobě se považuje okamžik přijetí e-mailu nebo dodání datové zprávy do
schránky příjemce.
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AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ PRÁVA

Veškeré technické podklady, výkresy, formy, vzorky, jakož i jiná průmyslová či autorská práva tvoří duševní
vlastnictví Dodavatele a v případě jejich poskytnutí Odběrateli je může Odběratel užívat pouze v souladu s jejich
určením a za podmínek Smlouvy. Žádné z těchto práv nepřechází na Odběratele, není-li písemně ujednáno jinak.
V případě, že Dodavatel dodá Plnění vyrobené podle výkresů, modelů či vzorků předaných mu Odběratelem,
odpovídá Odběratel za to, že vyrobením a dodáním takového Plnění nedojde k porušení práv z duševního vlastnictví
třetích osob. V případně, že bude třetí osoba nárokovat na Dodavateli škodu z titulu porušení práv vyplývajících z
duševního vlastnictví, je Odběratel povinen nahradit Dodavateli veškeré škody a s tím spojené náklady.
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OCHRANA NEVEŘEJNÝCH INFORMACÍ

Smluvní strany jsou povinny chránit před vyzrazením Neveřejné informace, se kterými se seznámí v rámci jejich
vzájemného obchodního styku, a to v jakékoli podobě, ať písemně, ústně, pozorováním či jiným způsobem.
Smluvní strany se zavazují, že o Neveřejných informacích budou zachovávat mlčenlivost, resp. nebudou je dále
rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně. Současně se smluvní strany zavazují, že hmotné nosiče
Neveřejných informací druhé Smluvní strany zabezpečí minimálně v úrovni a kvalitě, jakou poskytují ochranu
vlastním neveřejným informacím.
Smluvní strany se dále zavazují, že Neveřejné informace nepoužijí bez předchozího písemného souhlasu druhé
strany v rozporu s jejich účelem ani účelem jejich poskytnutí pro své potřeby nebo ve prospěch třetích osob, a to po
dobu trvání Smlouvy a dále po dobu, po kterou si tyto informace udrží svou hodnotu pro poskytující smluvní stranu,
vždy však nejméně pět let po ukončení Smlouvy.
Smluvní strana je oprávněna bez souhlasu druhé smluvní strany sdělit v nezbytném rozsahu Neveřejné informace,
které budou vyžadovány státními orgány, úřady a institucemi.
Je-li Odběratel povinnou osobou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů, a nevztahuje-li se na Smlouvu žádná výjimka z povinnosti uveřejnění podle §
3 zákona o registru smluv, Dodavatel uveřejní Smlouvu v registru smluv po anonymizaci Neveřejných informací a
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dalších údajů, které uveřejnění v registru smluv nepodléhají. V takovém případě nabývá Smlouva účinnosti nejdříve
uveřejněním v registru smluv. O uveřejnění v registru smluv Odběratel obdrží potvrzení z informačního systému
registru smluv zaslané do jeho datové schránky, má-li ji zřízenu.
Je-li Odběratel povinným subjektem podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, je oprávněn Žadateli zpřístupnit či poskytnout všechny informace o
Smlouvě, které tento zákon nebo jiné právní předpisy ze zpřístupnění nevylučují. Odběratel je povinen oznámit
Dodavateli obdržení žádosti o poskytnutí informace, a to bez zbytečného odkladu. Dodavatel následně Poskytovateli
sdělí, zda Smlouva (a popř. v kterém konkrétním ustanovení) obsahuje informace o obchodním tajemství, které jsou
ze zpřístupnění vyloučeny. Poskytnutím informace o Smlouvě Žadateli při dodržení výše uvedeného postupu
nedochází k porušení povinnosti chránit Neveřejné informace o Smlouvě.
Povinnosti shora uvedené se nevztahují na informace, které
•

jsou nebo se již staly veřejně známými bez zavinění přijímající smluvní strany;

•

již byly v držení přijímající smluvní strany před přijetím od druhé smluvní strany;

•

přijímající smluvní strana legálně obdržela od třetí strany;

•

přijímající smluvní strana získala nezávisle na informacích získaných od druhé smluvní strany a je to
schopna doložit svými záznamy.

Poskytnutí Neveřejných informací nezakládá žádné právo na licenci, ochrannou známku, patent, právo užití
autorského díla, ani jakékoliv jiné právo duševního nebo průmyslového vlastnictví. Neveřejné informace zůstanou
vlastnictvím poskytující smluvní strany a budou přijímající smluvní stranou vráceny straně poskytující, a to nejpozději
do tří pracovních dnů po obdržení písemného požadavku poskytující smluvní strany nebo v případě, že informace
nebo poskytnuté údaje přijímající smluvní strana nebude nadále potřebovat.
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ZÁSADY ETICKÉHO JEDNÁNÍ VE SMLUVNÍM VZTAHU

Odběratel se zavazuje, že bude dodržovat etické principy, zákony, pravidla a způsoby chování, které plně odpovídají
Etickému kodexu Skupiny ČEZ a její politice dodržování právních a etických zásad v podnikání. Odběratel se
seznámil se Závazkem etického chování, který je dostupný na internetových stránkách https://www.cez.cz/cs/prododavatele/zavazek-etickeho-chovani
Odběratel bude Závazek etického chování dodržovat při plnění této Smlouvy i případné jiné Smlouvy, a to i ve
vztazích se třetími osobami.
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OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Smluvní strany jsou při plnění Smlouvy povinny postupovat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
(„Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOÚ“). Podrobnosti o zpracování
osobních údajů Dodavatelem jsou uvedeny na internetových stránkách https://www.cez.cz/cs/o-cez/cez/ochranaosobnich-udaju/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju. Budou-li smluvní strany za účelem plnění Smlouvy
zpracovávat osobní údaje, uzavřou za tím účelem smlouvu o zpracování osobních údajů dle čl. 28 odst. 3 Nařízení
a ZZOÚ.
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OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Rozhodným právem je právo České republiky s vyloučením aplikace Vídeňské Úmluvy OSN o smlouvách o
mezinárodní koupi zboží. Spory v souvislosti se Smlouvou budou smluvní strany řešit před obecným soudem, jehož
příslušnost bude dána místem sídla Dodavatele ke dni podání žaloby.
Změny Smlouvy mohou být prováděny pouze písemnou dohodou podepsanou zástupci obou smluvních stran; jiná
forma dohody je vyloučena. K platnosti změny Smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.
Pohledávky ze Smlouvy lze postoupit výlučně s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.
Právní předpisy, jakož i vnitřní předpisy, na něž se odvolávají Obchodní podmínky či smlouva, se užívají v účinném
znění (aktuální revizi); jsou-li zrušeny, namísto nich se užijí předpisy či normy, které je obsahově nahrazují (tato věta
neplatí pro technické normy, ty platí vždy ve znění zmíněném Dodavatelem).
V případě odchylné úpravy práv a povinností Dodavatele a Odběratele ve Smlouvě a v těchto Obchodních
podmínkách mají ustanovení Smlouvy přednost.
Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné 1.7.2020.
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