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A. Předmět Obchodních podmínek 
 
I. Úvodní ustanovení  
 
1. Tyto Obchodní podmínky jako součást návrhu na uzavření 

smlouvy (dále jen „nabídky“) doplňují obsah písemné 
nabídky (dále též „Objednávka“ nebo „Rámcová 
objednávka“), která na ně odkazuje a upravují základní 
organizační a obchodní podmínky pro dodávky věci, která je 
předmětem Objednávky nebo Rámcové Objednávky a pro 
provedení díla objednaného na základě Objednávky nebo 
Rámcové objednávky, níže uvedených společností, a to i 
jednotlivě: 
 RWE IT Czech, s.r.o. se sídlem Prosecká 855/68, 

Prosek, Praha 9, PSČ 190 00, vedená Městským soudem 
v Praze, sp. zn. C 108314, IČ 272 60 291, DIČ 
CZ27260291; 

 RWE Česká republika a.s. se sídlem Praha 10 -
Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ 100 98, vedená 
Městským soudem v Praze, sp. zn. B 18556, IČ 
242 75 051, DIČ CZ24275051; 

 RWE Supply & Trading, a.s. se sídlem Praha 10 – 
Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ 100 98, vedená 
Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7240, IČ 264 60 
815, DIČ CZ26460815; 

 RWE Gas Storage, s.r.o. se sídlem Praha 9, Prosecká, 
855/68, PSČ 190 00, vedená Městským soudem v Praze, 
sp. zn. C 124711, IČ 278 92 077, DIČ CZ27892077;  

 RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 
940, PSČ 401 17, vedená Krajským soudem v Ústí nad 
Labem, sp. zn. C 23083, IČ 272 95 567, 
DIČ CZ27295567; 

 RWE Energie, s.r.o. se sídlem Limuzská 12/3135, 
Strašnice, Praha 10, PSČ 108 00, vedená Městským 
soudem v Praze, sp. zn. C 220583, IČ 499 03 209, 
DIČ CZ49903209; 

 RWE Distribuční služby, s.r.o. se sídlem Brno, 
Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, vedená Krajským 
soudem v Brně, sp. zn. C 57165, IČ 279 35 311, DIČ 
CZ27935311; 

 JMP DS, s.r.o. se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, 
Zábrdovice, 602 00, vedená Krajským soudem v Brně, 
sp. zn. C 80638, IČ 248 50 756, DIČ CZ 24850756 

 RWE Zákaznické služby, s.r.o. se sídlem Ostrava - 
Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSČ 702 72 vedená 
Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 30666, IČ 279 
35 221, DIČ CZ27935221; 

 RWE Grid Holding, a.s. se sídlem Praha 10 -Strašnice, 
Limuzská 12/3135, PSČ 100 98, vedená Městským 
soudem v Praze, sp. zn. B 18283, IČ 243 10 573, DIČ 
CZ24310573; 

 RWE Energo, s.r.o. se sídlem Prosecká 855/68, Prosek 
Praha 9, PSČ 190 00, vedená Městským soudem 
v Praze, sp. zn. C 50971, IČ 251 15 171 DIČ 
CZ25115171; 

 RWE East, s.r.o. se sídlem Praha 10 – Strašnice, 
Limuzská 12/3135, PSČ 100 98, vedená Městským 
soudem v Praze, sp. zn. C 173217, IČ 247 74 375, DIČ 
CZ24774375; \ 

 RWE Group Business Services CZ, s.r.o. se sídlem 
Praha 10 - Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ 100 98, 
vedená Městským soudem v Praze, sp. zn. C 195428, IČ 
243 10 964, DIČ CZ24310964;  

jako Kupujících, resp. Objednatelů. Pro účely těchto 
Obchodních podmínek a Objednávek, které na ně odkazují, 
je pro Kupujícího nebo Objednatele ve smyslu příslušného 
typu smlouvy dále používán jednotný pojem „Objednatel“ a 
pro Objednávku a Rámcovou Objednávku pojem 
„Objednávka“. 

2.  Prodávajícím se rozumí osoba, které byla doručena od 
Objednatele písemná Objednávka, a to jako návrh kupní 
smlouvy, ve které je odkazováno na tyto Obchodní 

podmínky nebo jejíž přílohou jsou tyto Obchodní podmínky, 
k dodání věci a která projevila včas vůči Objednateli jako 
navrhovateli prohlášení nebo jiné včasné právní jednání, 
z něhož lze dovodit souhlas s obsahem Objednávky jako 
návrhu kupní smlouvy ze strany Objednatele a těchto 
Obchodních podmínek a vyjádření vůle Prodávajícího dodat 
Objednateli jako Prodávajícímu objednané věci.  
Zhotovitelem se rozumí osoba, které byla doručena od 
Objednatele písemná Objednávka, a to jako návrh smlouvy 
o dílo, ve které je odkazováno na tyto Obchodní podmínky 
nebo jejíž přílohou jsou tyto Obchodní podmínky, 
k provedení díla nebo služby (tj. zhotovení určité věci, 
údržba nebo úprava věci, úprava nemovité věci, zhotovení, 
oprava nebo úprava stavby nebo provedení činnosti s jiným 
výsledkem), a která učinila vůči Objednateli jako 
navrhovateli prohlášení nebo jiné včasné právní jednání, 
z něhož lze dovodit souhlas s obsahem Objednávky jako 
návrhu smlouvy o dílo ze strany Objednatele a těchto 
Obchodních podmínek a vyjádření vůle Zhotovitele provést 
Objednateli jím objednané dílo nebo služby.  
Pro účely těchto Obchodních podmínek je pro Prodávajícího 
a Zhotovitele dále používán pojem „Dodavatel“. 

3. Uzavřením Smlouvy (okamžikem, kdy přijetí Objednávky, 
jejíž jsou Obchodní podmínky součástí, nabývá účinnosti), 
tyto Obchodní podmínky jako součást Smlouvy Dodavatele 
a Objednatele, kteří jsou účastníky Smlouvy, zavazují. 

 
II. Rozsah platnosti  
 
Obchodní podmínky platí v aktuálním znění, na které 
Objednávka odkazuje, nebo které jsou přílohou Objednávky. 
 
Obchodní podmínky v části B obsahují všeobecná ustanovení 
o závazcích, která platí jak pro kupní smlouvu, tak pro smlouvu 
o dílo, které byly uzavřeny přijetím Objednávky.   
 

B. Všeobecná ustanovení platná pro kupní 
smlouvu a smlouvu o dílo  

 

I. Vymezení pojmů  
 
- Objednávkou se rozumí písemná listina nazvaná jako 

„Objednávka“ nebo „Rámcová objednávka“, vystavená 
Objednatelem, která je návrhem příslušné smlouvy 
(nabídkou), a to kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo (s 
ohledem na předmět plnění), a která je určena a 
doručena k přijetí Dodavateli.  

- Smluvní strany Objednávky nebo Smlouvy jsou 
Objednatel a Dodavatel.  

- Smlouvou se rozumí kupní smlouva nebo smlouva o 
dílo, uzavřená přijetím Objednávky Objednatele 
Dodavatelem písemným projevem vůle Dodavatele nebo 
s přihlédnutím k obsahu Objednávky nebo praxi, kterou 
smluvní strany mezi sebou zavedly, přijetím Objednávky 
takovým způsobem, že podle ní poskytne Dodavatel 
Objednateli plnění.  

- Předávací protokol (zápis o předání a převzetí) je 
dokument, jehož podpisem zástupce Objednatele 
potvrzuje, že přejímá od Dodavatele plnění ve smyslu 
Smlouvy.  

- Dodávkou se rozumí dodání věci Dodavatelem.   
- Dílem se rozumí zhotovení určité věci, údržba nebo 

úprava věci, úprava nemovité věci, zhotovení, oprava 
nebo úprava stavby nebo provedení činnosti s jiným 
výsledkem 

- Služby jsou činnosti poskytované Objednateli ze strany 
Dodavatele. Tyto činnosti tvoří zejména provedení 
určitých prací, servis.  

- Pracovní dny jsou všechny dny, které nejsou dny 
pracovního klidu, nebo volna, či státem uznanými svátky. 

 
II. Služby, které poskytuje Dodavatel 



  Obchodní podmínky ze dne 1. 1. 2014 

 

 

2 z 4 

 
1. Rozsah plnění  
Rozsah plnění vyplývá z přijaté Objednávky.  
 
2. Místo dodání, plnění 
Není-li v Objednávce sjednáno jinak, je místem dodání věci, 
předání díla sídlo Objednatele.   
 
3. Čas plnění 
1. Pro čas plnění sjednaných dodávek věci, provedení díla 

nebo jiného plnění (díla) platí ve Smlouvě sjednané termíny 
a lhůty (dále jen „dodací lhůty“). Tyto dodací lhůty jsou 
závazné. Před uplynutím sjednané dodací lhůty, není 
Objednatel povinen provést příjem/přejímku věci nebo 
přijmout jiné plnění (např. převzít dílo).  

2. Ze Smlouvy uzavřené na základě Rámcové objednávky, 
nelze vyvozovat závazek Objednatele k objednání dodání 
věci nebo objednání jiného plnění (provedení díla) a 
závazek Dodavatele dodat věc nebo jiné plnění (provést 
dílo), pokud z Rámcové objednávky nevyplývá něco jiného. 
Závazek dodat věc nebo provést jiné plnění (dílo) a závazek 
přijmout věc nebo převzít jiné plnění (dílo) vznikne na 
základě požadavku Objednatele učiněného jím vůči 
Dodavateli v návaznosti na uzavřenou Rámcovou smlouvu, 
resp. Rámcovou objednávku, způsobem sjednaným 
v Rámcové smlouvě nebo Rámcové objednávce a 
Dodavatelem přijatého, pokud z Rámcové objednávky 
nevyplývá něco jiného.   

 
4. Doklady plnění  
1. Pokud o to Objednatel nebo Dodavatel požádá, každá 

provedená dodávka věci / nebo jiného plnění Dodavatele 
musí být dokumentována dokladem o plnění ((dodací list, 
zápis o přejímce, výkaz práce atd. (dále jen „zápis“)), který 
po převzetí věci anebo jiného plnění (díla) bude podepsán 
v zastoupení Objednatele a Dodavatele osobami k tomu 
určenými (dále jen „oprávněná osoba“).   

 
2. Nezávisle na zákonných normách musí zápis obsahovat 

zejména:   
-  označení smluvních stran (firmu, IČ, sídlo),  
-  místo plnění, 
-  označení věci nebo jiného plnění (díla), které je   
 předmětem Smlouvy,  
-  číslo Objednávky nebo Rámcové objednávky 
Objednatele.   

 
5. Náklady na dopravu 
Dodávky věci nebo jiného plnění probíhají vyplaceně. Náklady 
zejména na dopravu, balení, pojištění a clo hradí Dodavatel. 
Tyto náklady budou zahrnuty do ceny věci / nebo jiného plnění 
(díla).   
 
6. Nebezpečí škody na věci, zhotovovaném díle  
Nebezpečí škody na věci nebo zhotovovaném díle přechází 
z Dodavatele na Objednatele okamžikem, kdy věc nebo 
zhotovované dílo Objednatel převezme. To se netýká věcí, jež 
jsou předmětem údržby, opravy nebo úpravy, které jsou ve 
vlastnictví Objednatele, a kde nebezpečí škody na Dodavatele 
nepřechází.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
7. Nabytí vlastnického práva 
1.  Objednatel nabývá vlastnické právo k věci nebo 

zhotovenému dílu okamžikem, kdy věc nebo zhotovené dílo 
převezme. To neplatí u věcí, jež jsou předmětem údržby, 
opravy nebo úpravy, a jejichž je Objednatel vlastníkem.  

2. Ujednání vyplývající z odst. 1 tohoto bodu také neplatí, je-li 
předmětem plnění zhotovení díla, které je autorským dílem, 
resp. dodání autorského díla. V této souvislosti se právní 
vztahy k tomuto autorskému dílu, mezi Objednatelem a jeho 
autorem, resp. mezi Objednatelem a Dodavatelem jako 
vykonavatelem majetkových práv k autorskému dílu, řídí 
ustanoveními občanského zákoníku upravujícími 
poskytování licence a zákonem č. 121/2000 Sb., autorský 
zákon, v platném znění.   

 
8. Subdodávky 
Dodavatel může nechat provést provedení plnění (díla) pod 
svým osobním vedením jinou osobu. V této souvislosti je 

povinen poučit tuto osobu o tom, že v případě vadného plnění, 
je vzhledem k tomu co sama dodala, zavázána s Dodavatelem 
společně a nerozdílně.  
 
 
9.  Cena  
1.  Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli kupní cenu, 

nebo cenu díla (dále jen „cena“) sjednanou ve Smlouvě, 
pokud se Smluvní strany nedohodly pouze na způsobu 
jejího určení. V takovém případě se způsob výpočtu ceny 
řídí  dohodou smluvních stran a Objednatel se zavazuje 
zaplatit cenu vypočtenou stanoveným způsobem.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Jestliže je Dodavatel plátcem DPH, je oprávněn ke 
sjednané  ceně vypočtené sjednaným způsobem účtovat 
dále DPH dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném 
znění, a to ve výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a 
Objednatel se zavazuje DPH zaplatit společně s cenou.  

3. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za dodanou věc nebo 
jiné plnění (dílo) po převzetí věci nebo jiného plnění (díla), a 
to na základě daňového dokladu, který je Dodavatel 
oprávněn vystavit poté, kdy Objednatel převezme řádně 
dodanou věc nebo jiné plnění (dílo).  V případě 
opakovaných plnění nebo cen stanovených paušální 
částkou, se Objednatel zavazuje platit sjednanou cenu 
pozadu, a to vždy v měsíci následujícím po měsíci, ve 
kterém Dodavatel dodal Objednateli věc nebo jiné plnění 
(dílčí dílo), pokud se v Objednávce smluvní strany 
nedohodnou jinak.    

 
10. Vystavení daňových dokladů   
1. Dodavatel je povinen po dodání věci nebo předání jiného 

plnění (díla), za splnění podmínek vyplývajících z těchto 
Obchodních podmínek nebo Smlouvy a ve lhůtě stanovené 
příslušným zákonem, vystavit pro Objednatele k zaplacení 
ceny daňový doklad, není-li plátcem DPH fakturu, a tento 
doručit Objednateli do jeho sídla, není-li ve Smlouvě 
stanoveno něco jiného.   

2. Daňový doklad/faktura musí obsahovat náležitosti 
stanovené obecně závaznými právními předpisy pro daňový 
doklad/fakturu, a to k datu uskutečnění zdanitelného plnění  
registrační číslo Objednávky Objednatele, k níž se daňový 
doklad nebo faktura vztahuje, číslo účtu, na který má být 
platba Objednatelem provedena. 
Pokud bude zdanitelné plnění podléhat režimu přenesení 
daňové povinnosti podle zákona o dani z přidané hodnoty, 
je Dodavatel povinen postupovat v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty. Dodavatel 
je povinen vystavit daňový doklad bez daně a uvést na 
daňovém dokladu text: daň odvede zákazník 

3. U daňových dokladů nebo faktur vystavených za opakované 
plnění (servis, údržbu, opakované dodávky věcí) 
vyměřované za určité časové období, je Dodavatel povinen 
jasně vyznačit zúčtovací období.  

4. Neobsahuje-li daňový doklad nebo faktura stanovené nebo 
sjednané náležitosti nebo byl-li vystaven v rozporu se 
Smlouvou, je Objednatel oprávněn vrátit jej Dodavateli ve 
lhůtě jeho splatnosti k opravě nebo doplnění. V dané 
souvislosti Objednatel uvede Dodavateli důvod vrácení 
daňového dokladu nebo faktury. Dnem vrácení daňového 
nebo faktury se přerušuje běh lhůty jeho splatnosti a nová 
lhůta splatnosti počíná běžet dnem, kdy je Objednateli 
doručen od Dodavatele opravený daňový doklad nebo 
faktura. 

5. K daňovému dokladu nebo faktuře musí být Dodavatelem 
přiložen, ve formě přílohy a v kopii, zápis osvědčující 
převzetí věci nebo provedení a převzetí jiného plnění (díla) 
Objednatelem (zápis o předání a převzetí). V případě 
porušení tohoto závazku není Objednatel povinen platit 
účetní či daňový doklad a to až do doby než Dodavatel splní 
tento závazek. 

6. Daňový doklad/faktura musí být vyhotoven  výhradně ve 
formátu A4, na standardním kancelářském papíru gramáže 
80g/m

2
, s jednostranným tiskem, barva textu obsaženého 

v daňové dokladu/faktuře černá a doručen v jednom 
originálu do sídla Objednatele, pokud v Objednávce není 
uvedeno něco jiného. V případě využití elektronické formy 
zaslání daňového dokladu nebo faktury, musí 
být elektronický daňový doklad vystaven Dodavatelem 
v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty. 
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Elektronické daňové doklady a faktury se Dodavatele 
zavazuje zasílat Objednateli na emailovou adresu: el. 
faktury@rwe.cz 

  
11.  Splatnost ceny  
1.  Sjednaná cena je splatná do 30 dnů ode dne, kdy je 

Objednateli doručen daňový doklad nebo faktura řádně 
vystavený Dodavatelem v souladu s těmito Obchodními 
podmínkami nebo Smlouvou.  

2. Cena se považuje za zaplacenou dnem, kdy je odepsána 
z účtu poskytovatele platebních služeb Objednatele ve 
prospěch účtu poskytovatele platebních služeb Dodavatele.  

3. V případě prodlení se zaplacením ceny je Objednatel 
povinen zaplatit Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,02 % 
z dlužné částky za každý den prodlení.  

 
12.  Výhrada plateb  
Zaplacení ceny neznamená zřeknutí se práv z prodlení plnění 
ani uznání, že plnění bylo objednáno, resp. že bylo bez 
převzato bez výhrad.  
 
13. Zákaz postoupení / Započtení  
Dodavatel nesmí postoupit Smlouvu ani postupovat nároky 
vzniklé mu ze Smlouvy vůči Objednateli třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. Žádost o 
udělení souhlasu vyžaduje také písemnou formu.   
 
14. Informační a upozorňovací povinnost 
Pokud Dodavatel potřebuje k plnění Smlouvy další informace 
nebo podklady, obrátí se neprodleně písemným prohlášením 
zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem (elektronickou poštou) 
na Objednatele.  
 
15.   Výpověď Smlouvy  
1.  Smlouvu uzavřenou na opakované plnění, na dobu 

neurčitou nebo dobu určitou delší než jeden rok, je 
kterákoliv Smluvní strana oprávněna vypovědět, a to i bez 
uvedení důvodu písemnou výpovědí doručenou druhé 
smluvní straně, pokud ze Smlouvy nevyplývá něco jiného.  

2. Výpovědní doba činí 1 (jeden) měsíc a počíná běžet prvním 
dnem měsíce následujícího po doručení výpovědí druhé 
Smluvní straně.  

3. Právní účinky výpovědi nastanou okamžikem uplynutí 
výpovědní doby. K uvedenému okamžiku závazek ze 
Smlouvy zaniká. 

 
16.  Odstoupení od smlouvy 
1. Dodavatel i Objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy 

z důvodů uvedených v zákoně upravujícím příslušnou 
smlouvu jako smluvní typ.  

2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, kromě 
důvodu uvedeného v odst. 1 tohoto článku, jestliže: 
a) bude vydáno rozhodnutí o zrušení Dodavatele likvidací 

bez právního nástupce, 
b) bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na 

majetek Dodavatele nebo bude zahájeno insolvenční 
řízení, 

c) na majetek Dodavatele bude prohlášen konkurs nebo 
exekuční řízení, 

d) Dodavatel je v prodlení s dodáním věci nebo 
provedením a předáním jiného plnění (díla) o dobu 
delší než 15 dnů.  

3. Dodavatel je, kromě důvodu uvedeného v odst. 1 tohoto 
článku, dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je 
Objednatel v prodlení, i přes písemné upozornění doručené 
mu Dodavatelem, se zaplacením sjednané ceny, a to po 
dobu delší než 30 dnů.  

4. Odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 1 až 3 tohoto článku 
smluvní strana, která odstupuje od smlouvy, oznámí druhé 
smluvní straně písemnou formou. Oznámení musí být 
doručeno druhé smluvní straně do jejího sídla nebo na jinou 
adresu uvedenou v Objednávce. Právní účinky odstoupení 
nastanou okamžikem, kdy je oznámení o odstoupení od 
smlouvy doručeno druhé smluvní straně.   

 
 
III. Prodlení s plněním závazku 

1.  

1. Prodlení Dodavatele 
1. Pokud se Dodavatel dostane do prodlení s plněním 

závazku, je povinen zaplatit Objednateli za každý kalendářní 
den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze sjednané 
ceny.  

2. Smluvní pokutu je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli do 
 15 dnů ode dne, kdy jej Objednatel k zaplacení smluvní 
 pokuty vyzve, a to bezhotovostním převodem na účet 
 Objednatele uvedený v Objednávce, nebo který mu 
    Objednatel sdělí.   
3. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok 

Objednatele na náhradu škody vzniklé mu v důsledku 
prodlení. Totéž platí pro všechna ostatní smluvní a zákonná 
práva,  která Objednateli v případě prodlení přísluší.  

 
2. Odpovědnost za vady 
1. Dodavatel odpovídá za vady dodané věci nebo jiného plnění 

(díla) v souladu s příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku, pokud z povahy věci nevyplývá něco jiného nebo 
není-li stanoveno jinak. 

2.  Na dodané věci a provedené plnění (dílo) Dodavatel 
poskytuje Objednateli záruku za jakost se záruční dobou 
stanovenou pro jednotlivé druhy věci a provedené plnění 
v občanském zákoníku nebo ve Smlouvě, přičemž přednost 
má záruční doba sjednaná ve Smlouvě. V případech kdy 
záruka za jakost nevyplývá ze zákona nebo Smlouvy činí 
minimální délka záruční doby 12 měsíců. 

3. Dodavatel se své odpovědnosti za vadu zprostí, prokáže-li, 
že vada byla způsobena poskytnutím nesprávných 
informací Objednatelem.  

4. Nezprostí-li se Dodavatel odpovědnosti, je povinen odstranit 
zjištěnou vadu na své náklady.  

5.  Dodavatel se zavazuje zahájit práce na odstranění vad 
nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od okamžiku, ky mu ej 
vada oznámena Objednatelem, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

6. Bude-li zjištěna neodstranitelná vada, která představuje 
podstatné porušení smlouvy, má Objednatel právo odstoupit 
od smlouvy za splnění podmínek uvedených v čl. II odst. 16 
těchto Obchodních podmínek.  

 
IV. Právní nástupnictví / převod práv a závazků ze 
        Smlouvy   
1. Objednatel je kdykoli oprávněn převést své práva a závazky 

ze Smlouvy, které nebyly k okamžiku převodu splněny, na 
jinou osobu („postoupení Smlouvy“) a tato osoba je 
oprávněna převzít práva a závazky vyplývající Objednateli 
ze Smlouvy, které na ní byly postoupeny. Právní účinky 
postoupení Smlouvy jsou v poměru k Dodavateli účinné 
nejpozději okamžikem, jakmile Objednatel postoupení 
Smlouvy oznámí Dodavateli.   

2. Dodavatel je oprávněn postoupit Smlouvu v rámci 
společností nebo osob, s nimiž tvoří koncern. Tyto osoby 
jsou také oprávněny převzít závazky Dodavatele vůči 
Objednateli vyplývajícímu mu ze Smlouvy.  

 
 
 
V.  Všeobecná ujednání  
 
1.    Volba práva 
Právní vztahy vyplývající z Objednávky a Smlouvy, 
Objednávkou a Smlouvou přímo neupravené se řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Rovněž práva a závazky Smlouvou upravené, se Smluvní 
strany zavazují interpretovat v souladu s občanským 
zákoníkem.  
 
 
2.   Právo a soudní příslušnost  
1. V případě, kdy se dostala Objednávka nebo Smlouva do 

rozporu s Obchodními podmínkami, mají přednost ujednání, 
která jsou obsahem Objednávky a Smlouvy.  

2.  Spory vzniklé z Objednávky a Smlouvy se Smluvní strany 
zavazují řešit nejprve dohodou na úrovni statutárních 
orgánů, a není-li to možné, pak podle příslušných 
ustanovení právních předpisů České republiky. 
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3. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé 
z Objednávky a Smlouvy mezi Dodavatelem a 
Objednatelem je obecný soud Objednatele, v případě 
právního nástupce Objednatele nebo osoby, na kterou byla 
postoupena Smlouva obecný soud této osoby, nedohodnou-
li se Smluvní strany písemnou formou, že spor bude řešit 
rozhodčí soud. 

 
3. Uzavírání Smlouvy na základě Objednávky, změna 

Objednávky a ukončení smluvního vztahu 
1.  Smluvní vztah nabude účinnosti (Smlouva na základě 

Objednávky je uzavřena) dnem, kdy:  
a)  Objednávka vyhotovená v listinné formě, podepsaná 

zástupci obou smluvních stran oprávněnými 
podepisovat za smluvní strany Objednávku, je 
doručena oběma Smluvním stranám,  

b) Dodavatel příjme Objednávku způsobem sjednaným 
mezi smluvními stranami a o tomto přijetí vyrozumí 
Objednatele způsobem sjednaným mezi Smluvními 
stranami, 

c) Dodavatel na základě Objednávky a ve lhůtě 
stanovené v Objednávce, dodá Objednateli věc nebo 
provede jiné plnění (dílo), a toto předá Objednateli. 

2. Jakékoliv změny, dodatky, výhrady nebo omezení 
Objednávky Objednatele, provedené Dodavatelem, jsou 
novou Objednávkou (nabídkou – návrhem smlouvy). 

3. Objednatel je oprávněn Objednávku odvolat, a to i ve lhůtě 
určené pro její přijetí. 

4. V případě odmítnutí Objednávky Objednatele Dodavatelem, 
nebo nepřijetí Objednávky ve lhůtě uvedené v Objednávce a 
v případě, že v Objednávce lhůta k jejímu přijetí není 
uvedena v době přiměřené povaze navrhované smlouvy a 
rychlosti prostředků, jež navrhovatel použil pro zaslání 
Objednávky, se má za to, že Dodavatel Objednávku nepřijal 
(Objednatel a Dodavatel Smlouvu neuzavřeli), pokud 
z Obchodních podmínek nevyplývá něco jiného. 

5. Zánikem jedné Objednávky nezanikají automaticky ostatní 
Objednávky vystavené Objednatelem na základě Rámcové 
Smlouvy. 

6. Smluvní vztah k opakovanému plnění se uzavírá na dobu 
neurčitou, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak nebo 
nevyplývá-li z předmětu plnění, že se jedná o Smlouvu 
uzavřenou na dobu určitou.  

7. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky. 
Pro způsob uzavírání dodatků platí přiměřeně ustanovení o 
uzavření Smlouvy.  

8. Závazek ze Smlouvy zaniká splněním dluhu, u Smlouvy na 
dobu určitou uplynutím doby, na kterou byl sjednán, 
uplynutím výpovědní doby, odstoupením od smlouvy, 
dohodou smluvních stran k datu určenému v dohodě, 
zánikem právnické osoby bez právního nástupce. 

9. Skutečnost, že došlo k zániku závazku ze Smlouvy, 
nezbavuje Smluvní strany odpovědnosti a povinnosti zaplatit 
smluvní pokuty nebo náhrady škod, které vznikly v době 
účinnosti Smlouvy. 
 

3. Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí  
1. Dodavatel odpovídá za dodržování zásad bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany 
životního prostředí osobami, které použil k výkonu činností, 
které jsou předmětem Smlouvy (dále jen „zaměstnanci“), na 
pracovišti, kde plní dodávky nebo služby, které jsou 
předmětem Smlouvy (dále jen „Plnění“), Dodavatel se 
zavazuje zajistit, aby jeho zaměstnanci dodržovali všechny 
platné předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí na 
pracovištích a v objektech Objednatele. Pokud bude 
Dodavatel poskytovat jakékoli dodávky nebo sužby  na 
pracovištích Objednatele, je povinen zajistit, aby jeho 
zaměstnanci dodržovali bezpečnostní pravidla pracoviště 
Objednatele a další interní předpisy upravující bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci, ochranu životního prostředí a 
požární předpisy, které mu budou v každém konkrétním 
případě předány k seznámení. Odpady vzniklé při 
činnostech Dodavatele a na pracovištích Objednatele jsou 
odpady Dodavatele, který je povinen je na své náklady 
odstranit. 

2. Veškeré výrobky, strojní a elektrická zařízení, která jsou 
předmětem dodávky, musí splňovat požadavky zákona č. 

22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o technických 
požadavcích na výrobky. Prohlášení o shodě a návod na 
obsluhu, stejně tak jako bezpečností listy dle Nařízení 
REACH se předávají Objednateli nebo příjemci dodávky. 
Dodávání těchto dokumentů v Českém jazyce patří ke 
sjednanému objemu dodávky; náklady Dodavatele případně 
vznikající v souvislosti s tím jsou obsaženy v cenách. 

3. Objednatel má právo požádat Dodavatele o okamžité 
odvolání jakéhokoliv zaměstnance Dodavatele 
vykonávajícího činnosti, které jsou předmětem Smlouvy, 
který svým jednáním významně ohrožuje bezpečnost anebo 
zdraví sebe, nebo jiných zaměstnanců v místě dodávky 
nebo služby, požární ochranu nebo životní prostředí. 
Dodavatel má povinnost v takovém případě zaměstnance 
bez zbytečného odkladu nahradit jiným řádně poučeným 
zaměstnancem. 

 
 

C. Společná, přechodná a závěrečná 
ustanovení  

 
1. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1. 1. 2014  
1. Veškeré právní vztahy vzniklé mezi Dodavatelem a 

Objednatelem před nabytím platnosti těchto Obchodních 
podmínek zůstávají nadále v platnosti. Tyto právní vztahy se 
nadále řídí Obchodními podmínkami platnými v době 
uzavření Smlouvy. 

2. Objednatel je oprávněn měnit a doplňovat Obchodní 
 podmínky při změně technických, provozních, Obchodních a 
 organizačních podmínek na jeho straně nebo z důvodu 
 změny obecně závazných právních předpisů. V dané 
souvislosti je povinen změnu Obchodních podmínek oznámit 
Dodavateli, a to písemnou formou, Dodavatel je oprávněn 
odmítnout změnu Obchodních podmínek, a to nejpozději do 
30 dnů ode dne, kdy mu je změna oznámena a v této 
souvislosti Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 1 (jeden) 
měsíc, která počíná běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po doručení výpovědi Objednateli. 

3. Tyto Obchodní podmínky pozbývají platnosti vůči 
Dodavatelům, kteří neodmítli změnu Obchodních podmínek, 
a to okamžikem uplynutí doby 30 dnů ode dne, kdy mohli 
odmítnout změnu Obchodních podmínek. Tímto 
ustanovením není dotčena platnost Obchodních podmínek 
pro Objednávky a Smlouvy, které vznikly před nabytím 
platnosti později přijatých Obchodních podmínek. Tyto 
Objednávky a Smlouvy nejsou změnou Obchodních 
podmínek dotčeny a nadále se řídí Obchodními podmínkami, 
které jsou jejich součástí.  

4. Dodavatel se zavazuje, že bude při své činnosti dodržovat 
zásady a pravidla uvedená v Kodexu chování RWE (Code of 
Conduct RWE) v platném znění, který nalezne na stránkách: 
www.rwe.cz/cs/4415-3831/ (www.rwe.com/lieferanten) a 
zároveň se zavazuje dodržovat při své činnosti zásady a 
pravidla uvedená v projektu Global Compact Organizace 
spojených národů, která nalezne na stránkách: 
www.unglobalcompact.org. Zejména se Dodavatel zavazuje 
dodržovat pravidla týkající se ochrany lidských práv, 
pracovně právních vztahů, ochrany životního prostředí a 
antikorupčních pravidel 

 
 
V Praze dne 1. 1. 2014  
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