
Evidenčné č. SEPS: 2021-0024-1151320 

Dohoda o elektronickej fakturácii 

uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
IČDPH: 
Zastúpená: 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. 
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 
35 829 141 
SK2020261342 
Ing. Peter Dovhun, predseda predstavenstva 
Ing. Miroslav Janega, člen predstavenstva 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, 
vložka č.: 2906/B. 

(ďalej len "SEPS") 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
IČDPH: 
Zastúpená: 

a 

ČEPS, a.s. 
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha lO 
25702556 
CZ25702556 
Ing. Martin Durčák, predseda predstavenstva 
Ing. Pavel Šolc, člen predstavenstva 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, 
vložka č.: 5597. 

( d'alej len "ČEPS") 

(ďalej spolu len "Zmluvné strany" alebo jednotlivo ako ,,Zmluvná strana") 

II. PREAMBULA 

2.1 Zmluvné strany uzatvárajú Dohodu o elektronickej fakturácii (ďalej len "Dohoda") 
v súvislosti s realizáciou predmetu jednotlivých zmlúv uvedených v Prílohe č. l tejto 
Dohody (ďalej len "Zmluvy"). 

2.2 Zmluvné strany uzatvárajú túto Dohodu za účelom deklarovania záväznej formy 
fakturácie plnenia Zmluvy a stanovenia podmienok, ktoré sa pri forme elektronickej 
fakturácie vyžadujú. 



III. PREDMET DOHODY 

3.1 Na účely fakturácie za riadne a včasné plnenie predmetu Zmluvy sa Zmluvné strany 
dohodli na používaní elektronickej formy fakturácie. 

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že od účinnosti tejto Dohody je ČEPS, v zmysle Smernice 
Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010, ktorou sa mení a dopÍňa smernica 2006/112/ES 
o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o pravidlá fakturácie (ďalej 
len "Smernica Rady EÚ"), oprávnená posielať SEPS faktúry a opravné daňové 
doklady, ktoré budú vystavené na základe Zmluvy v elektronickej forme. Faktúra bude 
zasielaná výlučne z e-mailovej adresy ČEPS: faktury@ceps.cz. Faktúra alebo opravný 
daňový doklad sa považujú za doručené v elektronickej forme výlučne na emailovú 
adresu SEPS: efaktury@sepsas.sk. Dokumenty odoslané z inej e-mailovej adresy alebo 
doručené na inú e-mailovú adresu nie sú považované za faktúry alebo opravné daňové 
doklady. 

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že od účinnosti tejto Dohody je SEPS, v zmysle Smernice 
Rady EÚ, oprávnená posielať ČEPS faktúry a opravné daňové doklady, ktoré budú 
vystavené na základe Zmluvy v elektronickej forme. Faktúra alebo opravný daňový 
doklad budú zasielané z e-mailovej adresy SEPS: fakturacia@sepsas.sk. Faktúra sa 
považuje za doručenú v elektronickej forme výlučne na emailovú adresu zmluvného 
partnera:faktury@ceps.cz. Dokumenty odoslané z inej e-mailovej adresy alebo 
doručené na inú e-mailovú adresu nie sú považované za faktúry alebo opravný daňový 
doklad. 

3.4 Náležitosti a lehota splatnosti faktúr a opravných daňových dokladov sa riadi podľa 
platobných a fakturačných podmienok Zmluvy. 

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1 Neoddeliteľnou súčasťou Dohody je Príloha č. l -Zoznam Zmlúv. 

4.2 Táto Dohoda je podpísaná kvalifikovanými elektronickými podpismi. 

4.3 Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami. Za 
deň podpisu sa rozumie deň vloženia posledného kvalifikovaného elektronického 
podpisu zo strany SEPS alebo ČEPS. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú, maximálne 
však do dňa, kedy skončí platnosť poslednej zo Zmlúv uvedených v Prílohe č. l tejto 
Dohody. 

4.4 Dohodu je možné, okrem prípadov predvídateľných právnymi predpismi, ukončiť 
i písomnou výpoveďou zmluvnými stranami s jednomesačnou výpovednou lehotou 
plynúcou odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 
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4.5 Dohodu možno menit' alebo dopÍňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných 
oboma Zmluvnými stranami. Pri zmene Prílohy č. l nie je nutný dodatok k tejto 
Dohode. Zmluvné strany sa navzájom informujú o zmene Prílohy č. l elektronicky. 
Potvrdením Prílohy č. l e-mailom oboma Zmluvnými stranami sa táto bude považovať 
za aktuálnu Prílohu č. l Dohody. 

4.6 Na výslovne neupravené právne vzťahy vyplývajúce z Dohody sa aplikujú ustanovenia 
Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

4.7 V prípade vzniku akéhokoľvek sporu alebo rozdielneho názoru medzi Zmluvnými 
stranami v súvislosti s Dohodou, vrátane akéhokoľvek problému týkajúceho sa jej 
platnosti, resp. ukončenia, sa budú Zmluvné strany snažiť vyriešiť predovšetkým 
vzájomnými rokovaniami. 

4.8 V prípade, že akékoľvek ustanovenie Dohody je alebo sa stane neplatným, neúčinným 
alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť 
ostatných ustanovení Dohody, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov samotná povaha takéhoto ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú 
bez zbytočného odkladu, nahradiť ho ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo 
najväčšej miere zodpovedať vôli Zmluvných strán v čase uzatvorenia Dohody. 

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Dohoda a daňové doklady súvisiace s Dohodou budú 
zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a 
faktúry vyplýva z §5a a §5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov. Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočností, 
ochrana osobnosti a osobných údajov, ochrana obchodného tajomstva, ako aj ďalšie 
obmedzenia prístupu k informáciám, ktoré zverejnenie obmedzujú alebo vylučujú. 

4.1 O S poukazom na skutočnosť že v rámci plnenia Dohody môže dochádzať k spracúvaniu 
osobných údajov dotknutých osôb, ČEPS je povinná plniť predmet Dohody v súlade s 
požiadavkami na ochranu osobných údajov, ktoré ukladajú nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší 
Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (spolu ďalej len 
"Legislatíva o ochrane osobných údajov") v znení ich prípadných neskorších zmien. 
ČEPS je povinná plniť predmet Dohody tak, aby obsahovalo účinné bezpečnostné, 
technické, resp. iné ďalšie opatrenia s cieľom zaistiť najvyššiu možnú úroveň 
bezpečnosti a ochrany osobných údajov vyžadovanú Legislatívou o ochrane osobných 
údajov. 
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4.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dohoda nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, 
vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo 
účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že ich 
zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie 
Dohody a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s nim 
súhlasia, na znak čoho k Dohode pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

Dátum: Dátum: 

SEPS: ČEPS: 

Ing. Peter Dovhun 
predseda predstavenstva 

Ing. Miroslav Janega 
člen predstavenstva 

ePodpls: ln9 . Silvia Cuntalova 
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Ing. Martin Durčák 
predseda predstavenstva 

Ing. Pavel Šolc 
člen predstavenstva 
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