PROVOZNÍ PODMÍNKY DISTRIBUČNÍHO PORTÁLU
DEFINICE POJMŮ A SEZNAM ZKRATEK
Pro účely těchto Provozních podmínek Distribučního portálu se definují
následující pojmy, resp. zkratky:
Distributor
Společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka
B 2145, která je držitelem licence na distribuci elektřiny č. 121015583,
vydané dne 2. 8. 2010 Energetickým regulačním úřadem.
OPM
Odběrné místo nebo předávací místo připojené k distribuční soustavě
Distributora.
Distribuční portál (dále také jen "DIP")
Elektronický systém, resp. elektronické komunikační prostředí
provozované Distributorem a dostupné na internetové adrese
dip.cezdistribuce.cz, umožňující řádně přihlášeným Uživatelům DIP mj.
činit elektronickými prostředky jménem a na účet Uživatele, resp. v některých případech i jménem a na účet Třetí osoby, některá vybraná
právní jednání mající souvislost zejména s OPM Uživatele, resp. v některých případech i s OPM Třetí osoby, při současném zachycení obsahu právního jednání a určení jednající osoby, resp. konkrétního
Uživatele DIP. Distribuční portál umožňuje činit elektronickými
prostředky některá vybraná právní jednání mající souvislost s OPM
Uživatele, resp. v některých případech i s OPM Třetí osoby, při současném zachycení obsahu právního jednání i samotnému Distributorovi.
Uživatel
Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, s výjimkou držitele licence na
obchod s elektřinou a s výjimkou tzv. spolupracujícího partnera, ledaže
tento držitel licence na obchod s elektřinou či tzv. spolupracující partner
vystupuje vůči Distributorovi v postavení zákazníka ve smyslu ustanovení
§ 28 EZ, která je oprávněna v Distribučním portále uskutečňovat právní
jednání, která umožňuje Distribuční portál provádět a která směřují
vůči Distributorovi, přičemž tato právní jednání uskutečňuje
prostřednictvím Uživatele DIP. Jeli Uživatel právnickou osobou nebo
podnikající fyzickou osobou, musí stanovit a/nebo pověřit nejméně
jednu a nejvíce tři fyzické osoby, které budou vykonávat funkci
Administrátora. Není-li Uživatel právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, je současně i Administrátorem a není oprávněn
stanovit jiné fyzické osoby, které budou vykonávat funkci Administrátora.
Administrátor
Administrátorem je buď sám Uživatel (není-li Uživatel právnická nebo
podnikající fyzická osoba) anebo fyzická osoba pověřená Uživatelem (jeli
Uživatel právnická nebo podnikající fyzická osoba) k tomu, aby po
svém řádném přihlášení do Distribučního portálu uskutečňovala v Distribučním portálu jménem a na účet Uživatele, resp. i jménem a na
účet Třetí osoby, právní jednání, která umožňuje Distribuční portál
provádět a která směřují vůči Distributorovi, a určovala jako oprávněný
zástupce Uživatele fyzické osoby, které budou vykonávat funkci Zástupce. Činí-li Administrátor v Distribučním portálu jakékoliv právní
jednání jménem a na účet Třetí osoby, má se za to, že tak činí na základě odpovídajícího právního titulu, resp. zmocnění či pověření.
Zástupce
Fyzická osoba pověřená Administrátorem, aby po svém řádném přihlášení uskutečňovala v Distribučním portálu jménem a na účet Uživatele, resp. i jménem a na účet Třetí osoby, právní jednání, která jí
umožňuje Distribuční portál provádět a která směřují vůči Distributorovi. Počet Zástupců není omezen. Činí-li Zástupce v Distribučním
portálu jakékoliv právní jednání jménem a na účet Třetí osoby, má
se za to, že tak činí na základě odpovídajícího právního titulu, resp.
zmocnění či pověření.
Třetí osoba
Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, s výjimkou držitele licence na
obchod s elektřinou a s výjimkou tzv. spolupracujícího partnera, která
jakožto zmocnitel udělila Uživateli jakožto zmocněnci písemnou
plnou moc ve smyslu ustanovení § 441 OZ, na jejímž základě je Uživatel, resp. Uživatel DIP, oprávněn uskutečňovat v Distribučním portálu
jménem a na účet Třetí osoby právní jednání, která umožňuje Distribuční portál provádět a která směřují vůči Distributorovi.
Uživatel DIP
Jakýkoliv Administrátor nebo Zástupce, který na základě předchozí
registrace a svého přihlášení vstoupí do Distribučního portálu.
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1.5.

Za užívání Distribučního portálu nehradí Uživatel a ani Uživatel
DIP Distributorovi jakoukoliv odměnu. Užívání Distribučního portálu je tedy v zásadě bezplatné s výjimkou obvyklých nákladů,
jejichž vynaložení je pro užívání každého obdobného elektronického sytému nezbytné (např. poplatky za služby internetového připojení, poplatky za energie, náklady na pořízení
hardwarového a softwarového vybavení, případné personální a mzdové náklady, atd.).
1.6. Náklady na vývoj, údržbu a provozování Distribučního portálu nese Distributor, který současně tyto činnosti zajišťuje; tím není dotčena případná odpovědnost Uživatele DIP, resp. Uživatele, za
škodu na Distribučním portálu v případě porušení pravidel
a povinností stanovených Uživateli DIP v těchto Podmínkách.
1.7. Pro účely komunikace s Distributorem a pro účely realizace
právních jednání adresovaných Distributorovi je Uživatel
oprávněn, kromě Distribučního portálu, zvolit dle svého
uvážení rovněž jiné dostupné a pro daný účel vhodné
prostředky. Seznam kontaktů, s jejichž využitím může Uživatel
komunikovat s Distributorem a jejichž prostřednictvím může
realizovat jím zamýšlená právní jednání směřující vůči
Distributorovi, je dostupný na internetových stránkách Distributora www.cezdistribuce.cz.
1.8. Jakákoliv komunikace učiněná prostřednictvím Distribučního
portálu se považuje za komunikaci učiněnou v písemné formě.
1.9. Veškerá komunikace jakož i právní jednání učiněné prostřednictvím Distribučního portálu bude realizováno výhradně v českém
jazyce.
1.10. Veškerá právní jednání učiněná prostřednictvím Distribučního
portálu v pracovní den do 15:30 hodin jsou považována za doručená okamžikem, kdy dojdou do dispozice adresáta, tj.
okamžikem, kdy se adresát může po přihlášení do Distribučního portálu seznámit s jejich obsahem. Právní jednání
nebo jiné informace doručené v jiném časovém období,
než jak je uvedeno v předchozí větě, jsou považovány za
řádně doručené nejblíže následující pracovní den.
1.11. Uživatel DIP, resp. Uživatel, bere na vědomí a výslovně souhlasí
s tím, že samotná možnost využití Distribučního portálu z
jeho strany, jakož i možnost samotné registrace Administrátora a Zástupce v Distribučním portálu, je podmíněna mj. i
zpracováním osobních údajů každého jednotlivého Uživatele
DIP ze strany Distributora. V této souvislosti se konstatuje, že osobní údaje všech subjektů údajů jsou Distributorem zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými
a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské
unie, a to zejména se Zákonem o zpracování osobních
údajů a s GDPR. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno,
jsou
dostupné
na
webových
stránkách www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je Distributor příslušnému subjektu údajů na požádání poskytne.

  

2. REGISTRACE A PŘIHLAŠOVÁNÍ UŽIVATELE DIP DO DIP
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Pro umožnění využívání Distribučního portálu Uživatelem DIP je
mj. nezbytná jeho předchozí řádná registrace do Distribučního
portálu.
Uživatel DIP, který provedl registraci do Distribučního portálu před nabytím účinnosti těchto Podmínek, se již nemusí
do Distribučního portálu opětovně registrovat a okamžikem
účinnosti těchto Podmínek se považuje za Uživatele DIP a jeho
registrace zůstává nadále v platnosti. Uživatel DIP uvedený v
předchozí větě musí před svým prvním přihlášením do
Distribučního portálu, které bude realizováno po nabytí
účinnosti těchto Podmínek, akceptovat tyto Podmínky způsobem uvedeným v čl. 1. odst. 4 těchto Podmínek.
Osoba, která má zájem využívat Distribuční portál a která není
doposud registrována jako Uživatel DIP, se musí nejprve řádně
registrovat. Pro úspěšné dokončení registrace Uživatele DIP do
Distribučního portálu je však nezbytné, aby tato osoba nejprve
akceptovala tyto Podmínky způsobem uvedeným v čl. 1.
odst. 3 těchto Podmínek.
Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že k veškerým právním
jednáním, která jménem a na účet Uživatele učiní v Distribučním
portálu jakýkoliv Uživatel DIP, bude Distributor přistupovat stejně,
jako by je učinil samotný Uživatel. Uživatel bere na vědomí a
souhlasí s tím, že k veškerým právním jednáním, která jménem
a na účet Třetí osoby učiní v Distribučním portálu jakýkoliv Uživatel DIP, bude Distributor přistupovat stejně, jako by je učinila
samotná Třetí osoba.
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3.6.

3.7.

Uživatel DIP bere na vědomí a vyjadřuje svůj souhlas s tím,
že informace o jeho činnosti v Distribučním portálu jsou ukládány zejména pro účely administrativy, provozu, statistik, monitoringu,
bezpečnosti a zpětné průkaznosti učiněných
právních jednání.
Distribuční portál využívá soubory cookies, a to zejména pro zabezpečení svého řádného fungování. Využíváním DIP vyjadřuje Uživatel DIP svůj souhlas se skutečností uvedenou v předcházející větě.

4. PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÁ S VYUŽÍVÁNÍM DIP
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Administrátor a Zástupce berou shodně na vědomí, že je jim po
řádném přihlášení do DIP umožněno prostřednictvím DIP
uskutečňovat vůči Distributorovi jménem a na účet Uživatele,
resp. jménem a na účet Třetí osoby, závazná právní jednání ve
smyslu § 545 a následujících OZ. Skutečnost uvedenou v předchozí větě bere Uživatel na vědomí.
Uživatel DIP bere na vědomí a vyjadřuje svůj výslovný a absolutní
souhlas se skutečností, že jakékoliv jím realizované právní
jednání, které po svém přihlášení do DIP učiní v prostředí DIP,
má odpovídající právní účinky, které mu přiznává platná právní
úprava. Skutečnost uvedenou v předchozí větě bere Uživatel na
vědomí.
Uživateli DIP se zakazuje, aby jakýmkoliv způsobem realizoval či
se pokoušel realizovat následující jednání:
- zasahovat bez souhlasu Distributora do obsahu či technické
podstaty jakýchkoli elementů DIP;
- zasahovat do bezpečnosti DIP;
- přihlašovat se na DIP, zadávat, měnit anebo číst data na DIP
za pomoci automatizovaných skriptů anebo dalšího speciálního
programového vybavení, umožňujícího dávkově zpracovávat
anebo hromadně vytěžovat informace (např. roboty, crawlery
a spidery);
- zasahovat jiným Uživatelům DIP do užívání DIP anebo jim
jakýmkoli způsobem v užití DIP bránit;
- využívat DIP k rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv;
- zasílat na DIP zprávy anebo nahrávat soubory obsahující viry
nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy či jiný
software;
- vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity jiné
osoby, či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů DIP;
- pokoušet se získat přístup ke stránkám či složkám DIP, které
jsou vyloučeny z používání Uživatele DIP;
- šířit v DIP jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný
pořádek či svým obsahem neodpovídající povaze a účelu DIP;
- šířit v DIP či jeho prostřednictvím klamavé či nepravdivé zprávy
či materiály, a dále materiály, které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy, pohlaví a které propagují násilí či jakékoli jiné
protiprávní jednání.
Uživatel DIP je v souvislosti s používáním Distribučního portálu
povinen dodržovat následující povinnosti:
- dbát na zabezpečení řádné ochrany a utajení svého přihlašovacího jména a hesla nebo osobního certifikátu asociovaného se
svým uživatelským účtem včetně zabezpečení jejich možného
zneužití ze strany třetích osob;
- při používání DIP se chovat max. obezřetně tak, aby nemohlo
dojít k prolomení a následnému zneužití přihlašovacích údajů
třetí osobou;
- pro účely svého přihlášení do DIP používat jen taková zařízení
a technické prostředky, včetně odpovídajícího softwarového
vybavení a internetového připojení, které jsou schopny náležitě
zaručit odpovídající bezpečí před jakoukoliv formou
možného zneužití (např. použití antivirového programu, mít aktualizovaný operační systém a webový prohlížeč, firewall, atd.);
- v případě jakéhokoliv zneužití či jen podezření na zneužití svých
přihlašovacích údajů či samotného uživatelského účtu ihned
o této skutečnosti informovat Distributora.
Uživatel DIP je povinen při používání Distribučního portálu dodržovat vedle těchto Podmínek rovněž zejména platnou právní
úpravu a je povinen počínat si vždy tak, aby jednal
v souladu s dobrými mravy a svým jednáním jakýmkoliv způsobem nepoškozoval práva třetích osob ani Distributora.
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