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Smlouva o zřízeni a vedení účtuv rejstříku pro obchodování
s jednotkami přiděleného množství(povolenkami) emisí
skleníkových plynů a úpravě souvisejících vztahů
ělánek 1
Smluvní strany

a)

operátor trhu s elektřinou, a.s.
Sokolovská 192179, 186 00 Praha 8,

společnost zapsanou v obchodním rejstříku' vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl B.' uložka7260'
zastupuje:
lng' Miroslav Marvan, generální ředitel
264633'18

lČ:

DlČ: Cz2u63318

Bank. spojení: Komerčníbanka Praha, č. účtu:35*4544560207lo1oo
dále jen

b)

'správce

rejstříku''

Psychiatrická léčebnaDobřany

Ústavní 2, 334 41 Dobřany, okres: Plzeň_jih,
léěebnu zÍízenou rozhodnutím Ministersfua zdravotnictví ČR č.j. oP-o54,
ze dne 25.11.1990,
zastupuje:
MUDr. Vladislav Žižka, ředitel
00669792

lČ:

DlČ: czoo669792

dále jen

''džitel účtu'

uzavřely tuto Smlouvu o zíízenía vedení Účtu v rejstříku pro obchodování
s povolenkami na emise skleníko\^ich plynů (dále jen rejstřík) podle $ 269, odst. 2
zákona č. 513/'l991 Sb. (obchodní zákoník), ve znění pozdějších změn a doplňků.
čtánek z
Preambule

a)

Zákonem o podmÍnkách obchodování s povolenkami na emise skleníkorných
plynů a ozměně někteých zákonů, č' 695/2004 sb. (dále jen zákon), bylzřížen
veřejně přístupný registr obchodovánÍ s povolenkami na emise sklenÍkových
plynů (dále jen rejstřík)' Tímto zákonem byly zapracovány příslušnépředpisy
Evropských společenství tj. směrnice Evropského párlamentu a Rady

ze

dne 13. 10.2003 ustavujícíschéma pro obchodování
s povolenkami na emise skleníkouých plynů v rámci spoleěenství a doplňující
směrnici Rady 96/61 /ES.
2003i87/Es
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článek 3
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Výbor rejstříku
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Clánek 5
Práva a povinnosti smluvních stran
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Práva a povinnosti správce rejstříku:
povinnosti správce rejstříku vyp|ývají z příslušných ustanovení
Práva

a

Nařízen í.
Správce rejstříku

je vázán rozhodnutími Výboru rejstříku, zejména je povinen
respektovat obchodní podmínky lSR a ceny účtovanésprávcem rejstříku

drŽitelům úětůprojednané Výborem rejstříku.
Správce rejstříku je v souladu s ělánkem 74 NařízenÍ povinen po schválení
výborem rejstříku zveřejnit ceny Účtované správcem rejstříku držitelům účtů.
Správce rejstřÍku je povinen provést aktivaci účtua umoŽnit tím držiteli účtu
převody povolenek okamŽikem, kdy Ministerstvo Životního prostředí ČR preoa

spráVci rejstříku Národní alokačníplán schválený Komisí, nejdříve

však

okamŽikem úspěšnéhodokončenítestovacích a inicializačních postupů
dle ělánku 6 a příloh Xlll a XlV Nařízení'
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ii.
iii.

ef1a

a povinnostidrŽit:". o:,-:,

Práva a povinnosti držitele úětu vyplývají z příslušných ustanovení NařízenÍ.
DrŽitel účtua zmocnění zástupci jsou vázáni rozhodnutími Výboru rejstříku,
zejména jsou povinni respektovat obchodní podmínky lSR a ceny účtované
správcem rejstříku drŽitelům úětůprojednané Výborem rejstříku.
DrŽitel účtua zmocnění zástupci jsou povinni dodrŽovat bezpečnost ve vztahu
k uŽivatelským jménůma přístupouým heslům a k přístupu na webovou stránku
rejstříku' Přitom se budou řídit ustanoveními přílohy XV Nařízení.

6|ánek 6
|nformačnísystém rejstříku

a)

[*

Provozování lSR se řídíNařízenÍm. Dalšípodrobnosti o provozování lSR jsou
uvedeny v obchodních podmínkách lSR' jeŽ jsou Přílohou č. 2 této smlouvy.

článek 7
Ceny úětovanésprávcem rejstříku držitelůmÚčtů,platební podmínky
a podmínky fakturace

a)
b)
c)

Způsob stanovení cen úětovaných správcem rejstříku džitelůmúčtůje uveden
v obchodnÍch podmínkách lSR'
Ceny účtovanésprávcem rejstříku drŽitelům účtůjsou přílohou č. 3 této smlouvy'

Platební podmínky a podmínky fakturace jsou uvedeny v obchodních

podmínkách lSR.
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Článek 8
Úrok z prodlení
peněŽitého záuazku podle tét

Za kaŽdý započat\ý den prodlení se splněním
po smluvní straně' která j
ii'ri''"v'.Z-rirá""totčená sňtuvni strana poŽadovat
výše se pravidelr
částky,

a)

iehoŽ
z prodlení z dluŽné
stanovuje ve fixní {
roku
měsíce
"'o.aié^i,
;#j-;r.;ilrii o"n r"zaeno talendářního
měsíce'
goo s platností na obdobÍ tohoto
řiM''PŘltsóŘ; á xl l
jako úroková . saz
Pro úěely této smlouvy ie 1M PRlBoR definován
depozita ria praŽském trhu mezibankovních depozit' '

záplacení

b)

úrot<u

i"ono.liíenino

'hodnota je
denně stanovována Ceskou národni DanKou'

článek 9
Řešenísporů
případné spory vyplývající z
Smluvní strany vynaloŽí veškeréúsilí'aby

a)

smlouvy, byly urovnány smírnou cestou'
můŽe kterákoliv ze smluvních
Pokud nedojde ke smírnému urovnání sporu'
rejstříku.
;;l"i;; obecného-soudu mísině příslušnémusprávci
smyslu s
Ve
stran
ilí.i.řpří;ň;ň;ti ňau;e dohodou smluvních

b)

;j;i

fi:l:"

'

občanskéhosoudního řádu'

ělánek 10
Předcházení škodám a náhrada škod
a)
b)

d)

až $ 386 obchodního zák'
Náhrada škody se řídíustanoveními $ 373
následujícími ujednáními stran'
škody jim způ:
Smluvní strany jsou oprávněny poŽadovat 'náh1'1!u
případě' Že se jedná o
porušením povinnosti druhou smjuvní stranou i v
pokutou' oprávněná smluv
ffi;ffi.ii,I"iiz .prnenii" iáiÉténosmluvni
pokutu'
ň'i" J u'sxooý ve výši přesah uj íci smluvn í
[ď#
"da'ňáln
jeji odpovědnost' je povinna
strana, dotčená okolnostmi vylučujícími
prókazatelně informovat' Na
okolnostech druhou stranu népioo'renc
vylučujícíodp
oředloŽí smluvni .tr"n",'oouóiJuáící sé na okolno.sti
á,řffi'ilil-;ii"né Júi"'o tom, 2e takové okolnost nastaly'
t

Smluvní strany

;'k[ilh

irou

ii

zavazuji navzájem informovat o všech skutto
vést ke škodám a usilovat
ucoo.y,}é ný

se

hrozících škod.

'oňtv

Článek 11
Komunikace
a)
i.

Smluvní strany určily v Příloze č' 1 této smlouvy:
Jedná
pověřeného zástupce kjednání se správcem rejstříku'
sm
této
změn
n-ávrhy
o oblast smluvní, kterouÉe rozumí zejména
z
pověřený
jejich příloh. Pokud se á'z't"iuet" rozhodne' že tento

smlouva o zřízení a vedení účfuv rejsťíku
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oprávněn provádět změny této smlouvy, bude součástí této smlouvy

I

.

I

t.

lt

l,-

i

zplnomocnění pro pověřeného zástupce,
osobu ke komunikaci pro každéjednotlivé zařízenÍ v případě, Že dĚitel účtuje
provozovatelem zaÍÍzení,
hlavního a druhého zmocněného zástupce pro každý účetdrŽitele úětu.
V případě' Že se džite| účturozhodne jmenovat dalšího jednoho zmocněného
zástupce pro jednotlivé účty'je i tento zástupce uveden v Příloze č.'t této
smlouvy.

t
I
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článek 12
Důvěrnost
a)

Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími
osobami důvěrnéinformace. Budou se přitom řídit ustanoveními článku í 0
Nařízení' Tento závazek se nevztahuje na poskytování informací v případě,
bude-li to vyŽadováno obecně záVaznými právními předpisy.

b)

I
c)

I.

DrŽitel účtusi je vědom skuteěnosti, Že přístup k informacím vyplývajícím z této
dodavatel informačníhosystému rejstříku, přičemž tento
povaŽuje
dodavatel
tyto informace za důvěrné.

smlouvy má

i

i

Správce rejstříku' v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění
o ochraně osobních údajůa o změně někteých zákonů, se zavazuje, že osobní
údaje poskytnuté držitelem účtubude pouŽíVat pouze V souladu s úěelem,
k němuŽ byly shromáŽděny.

fi

d)

ir
e)
J

;t

osobním údajem se rozumí jakýkoliv Údaj ýkajícíse určenéhonebo určitelného
subjektu údajů,pňčemŽ subjekt údajůse povaŽuje za urěený nebo určitelný,
jestliŽe lze na základě jednoho či více osobních údajůpřímo či nepřímo zjistit
jeho identitu (tedy např' jméno, př'rjmení, rodné čísloapod.)'
Správce rejstříku bude zpracováVat pouze pravdivé a přesné osobní údaje a má
právo ověřovat, Že osobní údaje jsou pravdivé a přesné.

tl t

článek 13
Závěrečná ustanovení

rl
ii

a)

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnostidnem
podpisu oběma smluvními stranami.

b)

Ke dni ukoněení platnosti a úěinnosti této smlouvy zanikají veškerá práva
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c)
d)

a

povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyp|ývající s výjimkou těch závazků
obsažených v jejich ustanoveních, z jejichŽ povahy Vyp|yvá, Že mají trvat i
nadále.

Ustanovení

o ochraně

informací, náhradě škody a řešenísporů zůstávají

v platnosti Ípo skončeníúčinnostitéto smlouvy.

odstoupit od této smlouvy můŽe správce rejstřÍku v případě, Že drŽitel účtu
neplní povinnosti vyplývající z této smlouvy, pokud není v této smlouvě
stanoveno jinak a ani přes písemnéupozornění tyto povinnosti nesplní ve lhůtě
uvedené V tomto upozornění.
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e)

s uvedením
tuto smlouvu pisemně vvpovědět
dn-em
KaŽdá ze smluvnich stran můŽe
prvním
počínaje
ňě'í""'
strane'
důvodu uj'povcai. uypo*in.i_íiii;
Jorueeni rnýpovědi druhé smluvni
kalendářního mesice nasrei]rircin" i,"
některé
případě'Ž." ?y.'"'bť:cnu bvlo shledáno
Smluvní strany prohlašuji, Že v
platnost ostatnich
řÍ;ň 99dá'k_1.]:9|"tným'
ustanoveni této smlouvy
Při posuzování neplatného ustanovenl
ootéena'
nenitim
smlouvy
uiednáni
iaion";eho povaze nejbliŽšÍ'
smlouvy se pouŽijí u't'noi"nijřářř":n_i "
jazykem je
stran se řídíěeským právem. Jednacím

;ili-'

;J5'

s)
h)

Právní vztahy smluvních
český jazyk.

právní
budou- ořekonána novou
smlouw.
této
ustanovenÍ
JestliŽe některá
této smlouvy nahradit
šiř'ř jáie"ňe_ustanovení
úoravou, zavazuji'"
úpravy nebo se dohodnou
Tu9 q'iYl'
nbvým ustanovenim, xtere vypivn"
na mystt
účelu'jehoŽ.úoravu mělY strany
beze
na ustanovení, které se n"]uiJJóriurizi
zůstávají
;;ň'"eni téio smlouvy
při formulování teto ..ro"|'juv]'ď#i;i

"Ll'i'

'

změny'

._L_J_x 'á -\,Á
své
uzavirají svobodně' ze
smlo-uvu
tuto
že
prohlašuji'
timto
strany
Smluvní
nernýhodných podmínek'
pravé vůle a vážně, nixorřv J't-išili' 8ř'láp"o'e
jsou
nedílnésoučásti smlouvy' kterými
plně
akceptují
strany
smluvní
obě
následující přílohy:
YÝ__. r^r^':.^^-+'
je včetně ověřenÍ totoŽnosti
příloha
tato
pro
komunikaci;
i. Příloha č. 'l - Zástupci
pro jednotlivé úěty'
(podpisy) zmocněných zástupců
tato
lSR schválené Výborem rejstříku;
ii. Příloha ě. 2 obchodnň"i.i.r.v
podobě zveřejněna správcem rejstříku
prirona je í"

-

""'"J"ňň
rejstříku drŽitelům
- Ceny u'""""e 'p'a"cem
podobě
tato příloha ie ve schválené

účtůschválené

",ran

iii. Příloha č. 3

k)
'

'"i"'L'u
xa"r' rejstříkrr (https://www.povolenky'cz)'

vyuor"m
'"i"triku;
na webových stránkách rejstříku'
zveřejněna správcem rejstříku
CD-nosiči'
rsn; ta1o příloha je uloŽena na
iv' Příloha č' 4 - UŽivatels*y í"""l'
s obsahem této smlouvy
podrobně seznámilv'zaanvcn
Smluvní strany pronlaš-uj''
překáŽek' nároki
'"
ueoomu
jejímu obsahu porozu;gli'; ;; !i nui'ou

iiáticn osou

';
liny"t'''pá.,'ntň.;;áj_l1":""^:ill'll*''"tlJ;l!"i'#]'J'':
pnpol

"ninéplatnost' Na důkaz toho
pji

'Jj.óu"*rv
smluvnich stran

své podpisy'

stran
stejnopisech' z nichŽ kaŽdá smluvní
Tato smlouva je vyhotovena ve 2
obdrŽí jedno vyhotovení'

V Dobřanech, on" " " :]:i'.''4"''}'''&|'

2 g -12- m05

V Praze, dne.'...

"" "" """'

Psychiatrická léčebnaDobřany:

operátor trhu s elektřinou' a's':

A-

LLL<,-.:, it -1z-a-).14--'

úUór. vtaoistav Žizxa

lng. Miroslav Marvan
generální ředitel
v rejstiíku
Smlouva o zřízení a vedení účtu
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