Obchodní podmínky společnosti ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. pro zhotovení díla nebo dodávku služeb
účinné od 7.11.2019

Chráněné

1. Obecná ustanovení:
Tyto obchodní podmínky se vztahují na závazkové vztahy vyplývající ze smlouvy (dále jen smlouvy), uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen OZ). K uzavření smlouvy dojde písemným
potvrzením smlouvy bez výhrad a doplňků (přičemž za písemnou formu se považuje i scan podepsaného dokumentu) nebo zasláním protinávrhu ke smlouvě Zhotovitelem a jeho následným písemným
přijetím ze strany Objednatele nebo splněním předmětu smlouvy dle podmínek uvedených v písemném návrhu smlouvy Objednatele. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět plnění definovaný ve smlouvě
v termínu a za podmínek tam uvedených. Zhotovitel prohlašuje, že je k provedení předmětu plnění dle smlouvy odborně způsobilý.
2. Splnění předmětu plnění:
Není-li uvedeno jinak, musí být předmět plnění v souladu s příslušnými českými technickými normami (ČSN a ČSN EN) a požadavky Objednatele. Objednatel je povinen od Zhotovitele převzít plnění
v případě je-li předáváno řádně, tj. dle podmínek stanovených smlouvou a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Předmět plnění je splněn dnem jeho předání a převzetí osobou zastupující
Objednatele ve věcech technických, která je uvedena ve smlouvě a podepsáním Předávacího protokolu, s výjimkou obchodních případů, kdy Předávací protokol není Objednatelem požadován. Vyplněná a
podepsaná kopie Předávacího protokolu musí být přiložena k faktuře jako podklad pro zaplacení ceny předmětu plnění. Nejpozději ke dni předání a převzetí předmětu plnění, pokud se tento provádí v místě
shodném s adresou pro předání a převzetí předmětu plnění, je Zhotovitel povinen předat Objednateli i pracoviště, pokud jej před tím pro plnění smlouvy převzal.
Zhotovitel je povinen zajistit provedení prací zaměstnanci/pracovníky s potřebnou odbornou způsobilostí a kvalifikací odpovídající příslušným předpisům pro provádění předmětu plnění včetně doložení
příslušných oprávnění pro tuto činnost. Zhotovitel je povinen v případě, že používání či dovoz předmětu plnění podléhá schválení státním orgánem nebo jiným dozorným orgánem zřízeným na základě
zákona (např. SÚJB, TIČR, MPO,…) dodat úředně ověřený doklad dokládající vydání takovéhoto schválení/povolení. Použitý materiál k provedení plnění dle smlouvy musí být nový (nepoužitý) a musí být
doložen osvědčením o jakosti a kompletnosti, materiálovým atestem a jinou technickou dokumentaci tvořící součást plnění, návodem k obsluze a údržbě v českém jazyce a záručním listem. Zhotovitel
prohlašuje, že výrobky dodané v rámci plnění této smlouvy, splňují veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a souvisejících předpisů.
V případě, že Zhotovitel předpokládá k provedení plnění použít jiných než originálních materiálů a výrobků musí si předem vyžádat písemný souhlas Objednatele. Pokud jsou tyto materiály a výrobky v rámci
plnění dodávány na sklad Objednatele nebo Provozovatele, musí být s nimi dodány pokyny s podmínkami jejich skladování, skladovými kontrolami a údržbou a uvedenou skladovou životností. Současně
Zhotovitel prohlašuje ve všech případech, že materiál použitý při provádění plnění nebude obsahovat zdraví nebezpečné látky, zvláště pak polychlorované bifenyly (PCB), azbest, chlor, fluor nebo rtuť.
Zhotovitel je povinen při provádění plnění v případech požadovaných obecně závaznými právními předpisy, Objednatelem nebo je-li to v praxi obvyklé, vést průběžně stavební/montážní deník (dále jen
„deník“), do kterého zaznamenává údaje o způsobu provádění plnění, zejména údaje o podmínkách práce v průběhu realizace, časovém postupu prací a jejich jakosti a zdůvodnění odchylek od projektové
dokumentace apod. Objednatel a orgány státního dozoru jsou oprávněny do deníku činit zápisy zejména o zjištěných nedostatcích a požadavcích na nápravu. Zápisy musí být datovány a podepsány.
Zhotovitel je povinen na vyžádání deník předložit a umožnit Objednateli pořídit si z něj výpisy či opisy.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění plnění a zjistí-li, že Zhotovitel provádí plnění v rozporu se svými povinnostmi, upozorní na tuto skutečnost zápisem v deníku a uvede požadavky na provedení
nápravy. Zhotovitel bude připomínky Objednatele respektovat ve smyslu § 2594 OZ.
V případě že dílo nebo jeho část je nebo v průběhu plnění díla bude zařazeno mezi položky, jejichž dovoz je podmíněn povolením k dovozu dle předpisů Evropských společenství (zejm. Nařízení Rady (ES)
č. 428/2009), je Zhotovitel povinen v případě dodávky či jakéhokoliv nakládání s dílem či jeho částí postupovat a plnit veškeré povinnosti stanovené těmito předpisy Evropských společenství. Zhotovitel se
sídlem v ČR je dále povinen se řídit i zákonem č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim ES pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, v platném znění, a zákonem č. 263/2016
Sb., atomový zákon, v platném znění a jeho prováděcími vyhláškami (č. 375/2016 Sb. o vybraných položkách v jaderné oblasti, č. 376/2016 Sb. o položkách dvojího použití v jaderné oblasti a č. 374/2016
Sb., o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich, vždy v platném znění). Zhotovitel v případě, že dílo nebo jeho část je nebo bude v průběhu plnění díla zařazeno mezi položky,
jejichž dovoz je podmíněn povolením k dovozu dle v tomto odstavci uvedených právních předpisů, je povinen neprodleně o tomto zjištění písemně informovat Objednatele. Bez povolení k dovozu nebo
ohlášení transferu nelze takové dílo nebo jeho část dodat.
3. Fakturace, platební podmínky:
Platba se uskuteční vždy na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Datum předání a převzetí plnění uvedené v Předávacím protokolu bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Právo fakturovat vzniká
dnem převzetí předmětu plnění Objednatelem. Splatnost faktur je 45 dnů od jejich doručení Objednateli na adresu: ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o., Poštovní schránka 17, 675 50 Dukovany. Objednatel
není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti byla částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
Faktury budou mít náležitosti § 435 OZ, u plátců DPH musí faktura – daňový doklad (dále jen faktura) splňovat dále náležitosti účetního dokladu a náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) , v platném znění, a dále údaje o celkové fakturované částce, označení peněžních ústavů (poskytovatelů platebních služeb) obou smluvních stran a čísla
jejich účtů, lhůtu splatnosti podle smlouvy, číslo smlouvy Objednatele, evidenční číslo smlouvy EGS, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení daňového dokladu. Za správnost údajů uvedených na
daňovém dokladu odpovídá plátce DPH, který uskutečnil zdanitelné plnění.
V případě, že Objednatel převezme plnění s drobnými vadami, které nebudou bránit bezpečnému využití plnění, právo Zhotovitele na zaplacení ceny ve výši 10% ceny dle smlouvy vznikne až po odstranění
všech vad (dále jen „pozastávka“). V případě neodstranění jakékoli vady uvedené v písemném potvrzení o předání a převzetí plnění nebo prodlení s jejím odstraněním ve sjednaných termínech je Objednatel
oprávněn vadu odstranit s tím, že náklady, které mu takovýmto odstraněním vzniknou, Objednatel započte na tuto pozastávku písemným oznámením zaslaným Zhotoviteli. Zbývající část ceny Objednatel
Zhotoviteli zaplatí do 30 dnů ode dne oboustranného podepsání zápisu o odstranění všech vad.
Zahájení insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli, které vyústí v prohlášení jeho úpadku nebo zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku, jakož i vstup Zhotovitele do likvidace dává Objednateli právo na slevu
z ceny ve výši 10% jako paušální náhradu nákladů Objednatele s případným odstraňováním vad plnění, které Zhotovitel nebude schopen řešit, ač to bude jeho smluvní povinnost.
Případný zálohový list a u neplátců DPH faktura, musí, mimo náležitostí § 435 OZ obsahovat: označení zálohový list nebo faktura, její číslo, lhůtu splatnosti, datum vystavení, obchodní firmu, sídlo, IČO, DIČ
Objednatele, obchodní firmu a sídlo, IČO Zhotovitele, označení peněžních ústavů (poskytovatelů platebních služeb) a čísla bankovních účtů obou smluvních stran, označení předmětu smlouvy, fakturovanou
částku, lhůtu splatnosti podle smlouvy, číslo smlouvy Objednatele, evidenční číslo smlouvy EGS, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení zálohového listu či faktury, vypořádání příp. zálohových
plateb (platí v případě faktury) a další náležitosti požadované ve smlouvě.
Faktury, příp. zálohové listy musí být vyhotoveny v listinném formátu A4 s výjimkou stanovenou níže, jednostranného tisku, na standardním kancelářském papíru o hmotnosti cca 80 g/m2, „scanovatelné“
(kopírovatelné) černobíle bez ztráty informační hodnoty, čitelné a o maximálním rozsahu faktury, příp. zálohového listu do 5 stran.
V případě že faktura nebude obsahovat náležitosti nebo přílohy uvedené ve smlouvě či v těchto obchodních podmínkách nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu Zhotovitele v rozporu se smlouvou
nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně, nebo nebude uvedeno číslo smlouvy Objednatele, nebo evidenční číslo smlouvy EGS, anebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, může Objednatel
fakturu vrátit Zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Zhotovitel je povinen fakturu, resp. zálohový list opravit nebo vyhotovit novou. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury
běží nová lhůta splatnosti.
Faktura musí být zaslána na adresu pro zasílání faktur uvedenou výše. Bude-li přiložena k zásilce, Objednatel nenese odpovědnost za prodlení s úhradou ceny za předmět plnění.
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu v elektronické podobě (ve formátu PDF, PDF/a nebo ISDOC), přičemž každý takto vystavený doklad pro Objednatele bude s přílohou/přílohami tvořit jeden dokument,
který bude opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí, založenou v době přijetí faktury na platném certifikátu kvalifikované certifikační autority. Akceptovatelné je rovněž
zaslání nepodepsaných faktur, pokud budou zaslány e-mailem, podepsaným podle výše uvedených pravidel. Adresa pro příjem faktur v elektronické podobě je uctarna@cezenergoservis.cz. Faktury,
zaslané na jakoukoliv jinou mailovou adresu, včetně osobních mailových adres zaměstnanců Objednatele, nelze považovat za řádně doručené. U takto zaslaných faktur Objednatel nenese odpovědnost za
prodlení s úhradou ceny za předmět plnění. Za datum doručení se považuje den přijetí e-mailu.
Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Zhotovitele uvedený ve smlouvě. Tento bankovní účet Zhotovitele musí být bankovním účtem vedeným u tuzemského poskytovatele platebních
služeb a zveřejněným způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 odst. 2 zákona o DPH. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele lze provést písemným
sdělením prokazatelně doručeným Zhotovitelem Objednateli na adresu pro korespondenci uvedenou ve smlouvě, a to osobě zastupující Objednatele ve věcech obchodních nejpozději před zasláním příslušné
faktury, které se změna týká. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu smlouvy.
Na fakturách nebo zálohových listech musí být jako obchodní firma uveden Objednatel s údaji tak, jak jsou uvedeny v obchodním rejstříku.
Smluvní strany uzavřením smlouvy prohlašují, že s ohledem na předmět plnění mezi sebou tímto vylučují použití § 2611 OZ, a že tedy nehledě na nastavení platebních podmínek a nehledě na skutečné
náklady spojené s prováděním plnění není Zhotovitel oprávněn požadovat smluvní cenu jiným způsobem, než je sjednán ve smlouvě.
4. Nebezpečí škody, vlastnické právo:
Nebezpečí škody, nahodilé ztráty a zkázy předmětu plnění a všech převzatých věcí a zařízení přechází na Zhotovitele dnem předání a převzetí zařízení, či pracoviště. Zpět na Objednatele přechází dnem
předání a převzetí předmětu plnění.
Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na Objednatele dnem předání a převzetí předmětu plnění nebo zaplacením (zaplacením se rozumí i zaplacení zálohové platby), podle toho, která ze skutečností
nastala dříve.
5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení:
V případě prodlení s platbou vyúčtovanou v souladu s podmínkami smlouvy zaplatí dlužník věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.
Při prodlení se splněním předmětu plnění ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny plnění za každý i započatý kalendářní den prodlení proti
termínu dohodnutému ve smlouvě.
V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad dle bodu 8 těchto obchodních podmínek, uhradí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny plnění za každou jednotlivou vadu a každý den
prodlení s termínem odstranění vady stanoveným Objednatelem.
V případě, že bude na Objednateli uplatněn Malus z důvodu zavinění nedodržení bezpečnostních kritérií ze strany Zhotovitele, bude tento Malus ve formě smluvní pokuty uplatněn na Zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen v případě porušení pravidel a předpisů dle čl. 9 uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši stanovené v příloze metodiky ČEZ_ME_0342 – Uplatnění restrikčních opatření v JE v platné
revizi a dále si Objednatel vyhrazuje právo omezit nebo zamezit vstupu pracovníků Zhotovitele či jeho poddodavatelů do objektů JE a přítomné, jichž se porušení týká, odtud vykázat. V případě, kdy částky
smluvních pokut za porušení interních předpisů Objednatele/Provozovatele nejsou uvedeny v příloze metodiky ČEZ_ME_0342 – Uplatnění restrikčních opatření v JE v platné revizi, činí výše smluvní pokuty
za každý jednotlivý případ porušení výše uvedených předpisů Kč 1.000,Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany Objednatele.
Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu přímým bankovním převodem na bankovní účet Objednatele uvedený ve smlouvě, do 30 (třiceti) dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. V případě úroku z prodlení je
dlužník povinen věřiteli zaplatit úrok z prodlení přímým bankovním převodem na bankovní účet věřitele uvedený ve smlouvě do 30 (třiceti) dnů po obdržení vyúčtování úroku z prodlení. Objednatel je
oprávněn, zejména v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí splatnou smluvní pokutu nebo úrok z prodlení, provést zápočet svých pohledávek (pokutu/úrok) vůči závazkům, které má ke
Zhotoviteli z následující nebo některé další platby podle volby Objednatele (nemusí se nutně jednat o platbu na základě této smlouvy).
6. Náhrada újmy:
Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. OZ. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají povinnost náhrady nemajetkové újmy (např. poškození dobrého jména).
Nárok na náhradu škody vzniká vedle nároku na smluvní pokutu uvedenou v těchto obchodních podmínkách, případně ve smlouvě
7. Záruční podmínky:
Zhotovitel se zavazuje, že plnění bude po dobu 24 měsíců od okamžiku předání a převzetí způsobilé k použití pro účel ze smlouvy vyplývající, a že si zachová ve smlouvě sjednané nebo obvyklé vlastnosti.
Záruční doba počíná běžet od okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí plnění.
8. Uplatňování vady předmětu plnění v záruční době (reklamace):
Plnění má vadu neodpovídá-li smlouvě a jejímu účelu (není-li takový účel sjednán, pak pro účel obvyklý) a že bude mít sjednané, popř. obvyklé vlastnosti. Oznámení vad musí být odesláno Zhotoviteli bez
zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vady uvede Objednatel popis vady a způsob požadovaného odstranění (volba mezi nároky uvedenými v OZ). Pokud je však Zhotovitel schopen vadu
odstranit opravou nebo dodávkou nového bezvadného plnění do 5 dnů od obdržení reklamace, je Objednatel povinen přijmout způsob navržený Zhotovitelem (nebude-li v konkrétním případě dohodnuto
jinak).
V případě, že Zhotovitel ve lhůtě požadované Objednatelem nezahájí odstraňování vady nebo je jinak v prodlení s jejím odstraňováním, je Objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit
jinou osobou, a to na náklady Zhotovitele. Po dobu vyřizování reklamace vad se záruční doba přerušuje od uplatnění reklamace do dne jejího vyřízení. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na
uplatnění smluvní pokuty. Objednatel nemá práva z vad, pouze pokud Zhotovitel prokáže, že vada vznikla jako přímý důsledek toho, že plnění nebylo v záruční době používáno v souladu se smlouvou.
Reklamovanou vadu, u které vznikne spor mezi Objednatelem a Zhotovitelem, zda je oprávněná, je Zhotovitel povinen odstranit za stejných podmínek uvedených ve smlouvě jako u vady oprávněné a nese
do doby rozhodnutí třetí nestrannou osobou, na které se smluvní strany dohodnou anebo do doby rozhodnutí soudu i veškeré náklady vynaložené na odstranění vady. Na vyměněnou nebo nově dodanou
část plnění v záruční době se vztahuje nová záruční doba, která začíná běžet dnem uvedení vyměněné nebo nově dodané části plnění do provozu.
Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
9. Ostatní ustanovení:
Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami skutečnosti tvořící Neveřejné informace, kterými jsou bez ohledu na způsob jejich sdělení či zachycení, informace, jež
představují určitou hodnotu pro Objednatele a nejsou obecně známy veřejnosti, zejména se jedná o utajované skutečnosti dle z. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti, obchodní tajemství a jiné informace obchodní, výrobní či technické povahy, pokud nejsou v obchodních kruzích zcela běžně dostupné nebo nejde o skutečnosti všeobecně známé.
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Chráněné

Smluvní strana je oprávněna bez souhlasu druhé smluvní strany sdělit v nezbytném rozsahu Neveřejné informace, které budou vyžadovány státními orgány, úřady a institucemi. Objednatel má za to, že
smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že smlouva musí být uveřejněna v registru smluv podle 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, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění. Pro tento případ, je-li druhá smluvní
strana povinnou osobou dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, která nebyla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu nebo za účelem výzkumu,
vývoje nebo zkušebnictví, a zároveň se na smlouvu nevztahuje žádná výjimka z povinnosti k uveřejnění podle § 3 zákona o registru smluv, bude smlouva uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění smlouvy
jakož i anonymizaci Neveřejných informací a dalších údajů, která uveřejnění v registru smluv nepodléhají, zajistí Objednatel. O uveřejnění v registru smluv bude druhá smluvní strana informována
prostřednictvím potvrzení z informačního systému registru smluv zaslaného do její datové schránky.
Pro účely těchto obchodních podmínek, se dnem rozumí kalendářní den. Písemná podmínka je splněna i tehdy, je-li prokazatelně učiněna faxem nebo e-mailem.
Veškeré písemnosti vyplývající ze smlouvy nebo z těchto obchodních podmínek budou Zhotovitelem zasílány na adresu pro korespondenci Objednatele uvedenou ve smlouvě. V pochybnostech se má za
to, že zásilka v elektronické podobě je doručena okamžikem odeslání e-mailové zprávy a zásilka v listinné podobě je doručena třetí pracovní den od odeslání. Účinky doručení nastanou i tehdy, pokud
adresát doručení zmaří.
Jakákoli změna či doplnění smlouvy je možné pouze písemným dodatkem k ní, výslovně označeným slovy: “dodatek ke smlouvě”, chronologicky pořadově číslovaným a podepsaným osobami obou smluvních
stran oprávněnými k podpisu smlouvy.
Provozovatelem se rozumí subjekt: ČEZ, a. s., sídlo Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČO: 45274649, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
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 Objednatele ke dni podání žaloby.
Podmínky provedení díla v areálu JE Dukovany (ČEZ-EDU) a JE Temelín (ČEZ-ETE)
Je-li dodávka plněna v areálu ČEZ-EDU či ČEZ-ETE je Zhotovitel povinen plnit veškeré vnitřní předpisy a pokyny Objednatele/Provozovatele vztahující se k bezpečnosti a hygieně práce, požární a
technologické bezpečnosti, likvidaci odpadu, udržování pořádku a režimová opatření o pohybu osob a přepravě materiálu v areálu ČEZ-EDU či ČEZ-ETE, se kterými byl prokazatelně seznámen. Zhotovitel
rovněž odpovídá za jednání svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů. Zhotovitel se kromě jiného také zavazuje dodržovat pokyny související se zákazem používání radiostanic a mobilních
telefonů ve smyslu předpisu P248j – Dispečerská a řídící technika. Radiostanice a mobilní telefony musí být vypnuty ve všech prostorách a místnostech označených výstražnou tabulkou, zvláště pak
v objektech HVB: strojovna, podélná etažérka, příčná etažérka, DGS. Před zahájením prací je povinen zajistit proškolení svých pracovníků z těchto pravidel a předpisů a zajistit jejich dodržování svými
pracovníky a poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje, že jeho pracovníci, které ke splnění předmětu plnění podle této smlouvy použije (vč. dodavatelů), pokud budou vstupovat do areálu ČEZ-EDU či ČEZETE, vyhoví podmínkám zákona č.263/2016 Sb. atomový zákon, v platném znění (dále jen AZ) a na něj navazujících platných právních předpisů a budou bezúhonní ve smyslu § 14 AZ. Zhotovitel se
zavazuje, že jeho pracovníci, které ke splnění předmětu plnění podle této smlouvy použije (vč. Poddodavatelů), a kteří v rámci splnění předmětu plnění podle této smlouvy budou vstupovat bez doprovodu
do vymezených životně důležitých prostorů, nebo do prostorů, kde se nachází jaderný materiál I. a II. kategorie v ČEZ-ETE či ČEZ-EDU dle §162 odstavec 2 písmeno e) a f) AZ, budou držiteli platného
osvědčení fyzické osoby nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby dle §80 odstavec 2 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění
pozdějších změn nebo držiteli platného osvědčení fyzické osoby pro stupeň Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné tamtéž. Pokud osvědčení ani doklad tato fyzická osoba nemá, může se do 31. 12. 2019
postupovat podle podmínek §233 odstavec 4 AZ.
V oblasti radiační ochrany se povinnosti Zhotovitele a spolupůsobení Objednatele řídí interními předpisy Provozovatele obsaženými v Závazné dokumentaci pro dodavatele.
Zhotovitel je povinen v případě porušení těchto pravidel a předpisů uhradit smluvní pokutu ve výši stanovené v příloze metodiky ČEZ_ME_0342 – Uplatnění restrikčních opatření v JE v platné revizi a dále
si Objednatel vyhrazuje právo omezit nebo zamezit vstupu pracovníků Zhotovitele či jeho poddodavatelů do objektu ČEZ-EDU či ČEZ-ETE. Tímto ustanovením se Zhotovitel nezbavuje svého závazku splnit
dodávku řádně a včas a není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z téhož porušení, kterou lze vymáhat samostatně.
V kontrolovaných pásmech (KP) JE Dukovany a JE Temelín je povoleno pracovat pouze zaměstnancům organizací, které jsou držiteli povolení SÚJB k poskytování služeb v KP (AZ, §9, odst. 2, písm. i),
případně fyzickým osobám (OSVČ), které jsou držiteli tohoto povolení.
Pokud Zhotovitel je držitelem povolení pro činnosti dle § 9 AZ, tak tuto skutečnost doloží Objednateli platným osvědčením SÚJB a dohled nad RO si zajišťuje sám. Zhotovitel v dostatečném předstihu před
zahájením prací v KP předá dohlížející osobě Objednatele kopii platného Rozhodnutí SÚJB o povolení poskytování služeb v KP podle § 9, odst. 2, písm. i) AZ včetně kopií příslušných Rozhodnutí SÚJB
svých poddodavatelů a kontaktní údaje na svoji dohlížející osobu, pokud tak již neučinili v rámci jiného obchodního případu. Požadavky na radiační ochranu Zhotovitele, pro kterého Objednatel zajišťuje
soustavný dohled nad radiační ochranou, jsou specifikovány v samostatných smlouvách o zajištění soustavného dohledu nad radiační ochranou, které jsou uzavřeny mezi Objednatelem, který je držitelem
povolení SÚJB dle § 9 odst. 2 písm. h) bodu 4 AZ, a příslušným Zhotovitelem, který je držitelem povolení SÚJB dle §9, odst. 2, písm. i) AZ.
Zhotovitel je povinen zajistit plnění podmínek stanovených v aktuálním znění Závazné dokumentace pro dodavatele ČEZ, a.s. a podřídit se podmínkám v nich stanovených. Objednatel sdělí Zhotoviteli
způsob a možnosti jak se touto Závaznou dokumentací pro dodavatele seznámit. (Závazná dokumentace pro dodavatele ČEZ, a.s. je soubor dokumentů, který obsahuje vnitřní předpisy Provozovatele, které
jsou Zhotovitel, jeho zaměstnanci, poddodavatelé, příp. i jiní pracovníci povinni dodržovat). Zhotovitel nebude bez předchozího písemného souhlasu Objednatele sám nebo prostřednictvím jiného subjektu
zaměstnávat ani jiným způsobem využívat osoby, které v době plnění této smlouvy jsou v pracovním poměru s Objednatelem. Za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta
ve výši Kč 10.000,-.
Původcem odpadů vzniklých ve střeženém prostoru jaderné elektrárny v souvislosti s plněním díla je Objednatel. Zhotovitel bude respektovat při provádění díla ustanovení Závazné dokumentace pro
dodavatele (zejména ČEZ_SD_0010). Původcem odpadů vzniklých mimo střežený prostor jaderné elektrárny v souvislosti s plněním díla je Zhotovitel. Veškeré nakládání s odpady vzniklými v souvislosti
s prováděním díla zahrnující manipulaci, dopravu a odstranění zajistí Zhotovitel. Zhotovitel bude respektovat při provádění díla zákon č. 185/2001 Sb. v platném znění. Tato činnost je zahrnuta ve smluvní
ceně.
Provozovatel/Objednatel se zavazuje zabezpečit ve střeženém prostoru pro zaměstnance Zhotovitele v případě vzniku mimořádné události realizaci příslušných neodkladných ochranných opatření (ukrytí,
jodová profylaxe, evakuace). Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na případných havarijních cvičeních bez nároků na finanční náhradu. V případě vzniku mimořádné události jsou
zaměstnanci Zhotovitele povinni se řídit pokyny směnového inženýra a havarijního štábu Provozovatele.
Smluvní strana má právo odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. Zhotovitel poruší smlouvu podstatným způsobem, když zejména: převede své závazky, povinnosti nebo práva
plynoucí ze smlouvy nebo jejich výkon na jiný subjekt bez předchozího souhlasu Objednatele, opakovaně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší v místě plnění nebo v areálu JE pravidla BOZP, PO a jiná
bezpečnostní pravidla nebo jedná způsobem, jímž může způsobit újmu na majetku Objednatele/Provozovatele, smluvní pokuty uložené Zhotoviteli podle smlouvy dosáhnou hodnoty 10% ceny, opakovaně
nedodrží technologické postupy, poruší jakost plnění vyplývající z norem, smlouvy nebo z právních předpisů, nebo je v prodlení s minimálně dvěma dílčími dobami plnění o více než šedesát dní nebo je
v prodlení oproti době plnění o více než třicet dní; v takovém případě Objednatel není povinen hradit žádné náklady, které Zhotoviteli vznikly v souvislosti s přípravou plnění smlouvy.
10. Koordinace BOZP:
Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 101 odst. 3 zákoníku práce v případě, kdy na jednom pracovišti budou plnit úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, bude Objednatel koordinovat provádění
opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění do okamžiku převzetí pracoviště Zhotovitelem. Od okamžiku převzetí pracoviště bude koordinaci bezpečnostních opatření
zajišťovat Zhotovitel, způsobem stanoveným ve Sdílené dokumentaci ČEZ_SD_0006 „BOZP a hygiena práce“ na JE.
Před zahájením plnění si smluvní strany navzájem předají informaci o rizicích vyplývajících z jejich činnosti. Bez tohoto nesmí Zhotovitel zahájit realizaci díla.
Budou-li na staveništi/pracovišti vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006
Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria zákona č. 309/2006 Sb., § 15, odst. 1, Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. Pokud byla k provedení díla zpracována projektová dokumentace samostatně a její součástí byl i plán BOZP, Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele, že plán byl již vypracován.
V případě, kdy bude naplněn požadavek předchozího odstavce, se Zhotovitel zavazuje poskytnout informace Objednateli vyplněním dotazníku (formulář je zveřejněn na stránkách www.cez.cz) o rozsahu a
způsobu provedení prací nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy. Originál vyplněného dotazníku zašle Zhotovitel osobě zastupující Objednatele ve věcech technických a realizačních. Dále se Zhotovitel
zavazuje poskytnout součinnost k naplnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.
Zhotovitel se zavazuje umožnit zástupcům Objednatele provést kontroly na jednotlivých pracovištích za účelem prověření plnění zákonných opatření Zhotovitelem.
Zhotovitel se zavazuje sdělit Objednateli a Provozovateli bez zbytečného odkladu vzniklý požár, nehodu nebo pracovní úraz svých zaměstnanců a poddodavatelů vykonávajících činnost v prostorách
Objednatele/Provozovatele, jakož i nehody s negativním dopadem na životní prostředí.
Zhotovitel zajistí pro své zaměstnance/pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky a prostředky pro poskytování první pomoci, s výjimkou základních, doplňkových a speciálních OOPP
pro práci v kontrolovaných pásmech s ionizujícím zářením v JE a dále v případě dalších speciálních činností, pokud se na tom smluvní strany dohodnou.
Za plán lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb.
11. Zásady etického jednání ve smluvním vztahu a compliance audit:
Zhotovitel 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. Zhotovitel se seznámil se Závazkem etického chování, který je dostupný na internetových stránkách https://www.cez.cz/cs/pro-dodavatele/zavazek-etickeho-chovani. Zhotovitel bude Závazek
etického chování dodržovat při plnění této smlouvy i případné zvláštní smlouvy a to i ve vztazích se třetími osobami.
Bez ohledu na výše uvedené,
(i) zaměstnanci Zhotovitele nejsou povinni individuálně podepsat souhlas s dodržováním Závazku etického chování, Zhotovitel se však tímto zavazuje zajistit dodržování Závazku etického chování jeho
zaměstnanci;
(ii) Zhotovitel není povinen dodržet požadavky Závazku etického chování v případě, pokud by jeho dodržení způsobilo porušení povinnosti mlčenlivosti, kterou má Zhotovitel vůči třetím osobám;
(iii) Závazek etického chování nesmí znemožnit Zhotoviteli, aby se domáhal svých práv ze smlouvy či zvláštní smlouvy;
(iv) Zhotovitel bude uchovávat záznamy ohledně jeho plnění pro Objednatele ze Skupiny ČEZ způsobem u Zhotovitele obvyklým;
(v) Zhotovitel vynaloží přiměřené úsilí vyhovět odůvodněným požadavkům auditorů Skupiny ČEZ na přístup k záznamům vztahujícím se k plnění Zhotovitele pro Objednatele ze Skupiny ČEZ, ale nebude
nucen porušit své standardní postupy pro přístup k záznamům; stejně tak Zhotovitel neposkytne Objednateli ze Skupiny ČEZ nebo jejím auditorům fyzický přístup do svých záznamů či své sítě;
vi) ustanovení Závazku etického chování, týkající se Duševního vlastnictví, vnitřních a důvěrných informací, zejména vracení podkladů důvěrného nebo interního charakteru, se neuplatní v tom rozsahu, v
jakém je v této smlouvě případně i zvláštní smlouvě v konkrétních bodech sjednán odchylný postup;
(vii) žádné ustanovení Závazku etického chování neznemožní Zhotoviteli pracovat pro soutěžitele Skupiny ČEZ, při dodržení interních pravidel Zhotovitele o konfliktu zájmů a při dodržení smluvních závazků
Zhotovitele vůči Objednateli a Skupině ČEZ;
(viii) povinnost dodržovat legislativu ohledně praní špinavých peněz se na Zhotovitele vztahuje v rozsahu legislativy, které Zhotovitel podléhá.
V případě neplnění nebo hrubého porušení Závazku etického chování je Objednatel ze Skupiny ČEZ oprávněn od smlouvy případně od zvláštní smlouvy odstoupit, přičemž odstoupení je jediným nárokem
takového porušení.
Compliance audit - Společnosti Skupiny ČEZ ve svém podnikání prosazují strategii udržitelného rozvoje, jejíž nedílnou součástí jsou i zásady etického podnikání. Stejná očekávání spojují i se svými dodavateli
a obchodními partnery. K naplnění této strategie a zásad uplatňuje mateřská společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO: 45274649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1581 (dále jen „ČEZ“) i odpovídající postupy kontroly a ověřování. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že je ČEZ oprávněn provést sám nebo prostřednictvím
třetí osoby, se kterou tvoří koncern, prověření dodržování zásad stanovených v Závazku etického chování vydaném společností ČEZ (dále jen „audit“). Zhotovitel se za podmínek v těchto Obchodních
podmínkách stanovených zavazuje umožnit provedení auditu.
Audit bude prováděn pouze zaměstnanci ČEZ, popř. zaměstnanci osob tvořícími se společností ČEZ koncern.
Cílem auditu je formalizované zjištění, případně ověření, schopnosti Zhotovitele v rámci sjednaného smluvního vztahu zajistit dodržení souladu vlastních činností s příslušnými právními a etickými normami
především v oblastech se zvýšeným rizikem jejich porušení. Předmětem auditu bude nastavení systému řízení a kontrol u Zhotovitele pro takové oblasti resp. existence a využívání určitých postupů a
nástrojů. Základní metodou auditu bude zjišťování, zpravidla formou dotazníku, rozšířenou formou auditu bude ujišťování, zpravidla formou cílené komunikace případně dokladování skutečností k
vyhodnocení úrovně rizik a jejich prevenci. Externí metodou auditu bude ověřování, zpravidla formou osobních jednání se zaměstnanci a nahlížení do vybraných dokumentů a záznamů v objektech
Zhotovitele.ČEZ se zavazuje předem informovat Zhotovitele o provedení auditu v nezbytném rozsahu, a to v případě ověřování nejméně 3 pracovní dny předem. V této informaci ČEZ uvede, jaké činnosti
budou ověřovány, v jakém rozsahu a jaká data mají být osobě provádějící audit zpřístupněna nebo poskytnuta.
Osoba, která bude provádět audit metodou ověřování, je povinna dodržovat veškerá bezpečnostní opatření Zhotovitele, se kterými bude seznámena a obecně platné předpisy BOZP. Tato osoba je současně
v plném rozsahu vázána povinností mlčenlivosti ve smyslu ustanovení těchto Obchodních podmínek.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout osobám provádějícím audit součinnost nutnou k jeho provedení v rozsahu stanoveném v informaci dle výše uvedeného odstavce. Zhotovitel se zejména zavazuje umožnit
osobám provádějícím audit metodou ověřování vstup do svých prostor a poskytnout potřebné informace a podklady pro provedení auditu.
12. Ochrana osobních údajů
Smluvní strany jsou obecně při plnění smlouvy povinny postupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění („ZZOÚ“), a 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), v platném znění („Nařízení“). Budou-li si smluvní strany za účelem plnění smlouvy zpracovávat osobní údaje, uzavřou za tím účelem smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu
s čl. 28 odst. 3 Nařízení a se ZZOÚ.
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