
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 ně-
kterých případech i jménem a na účet Třetí osoby, některá vybraná 
právní jednání mající souvislost zejména s OPM Uživatele, resp. v ně-
kterých případech i s OPM Třetí osoby, při současném zachycení ob-
sahu 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 sou-
časném 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 fy-
zickou osobou, je současně i Administrátorem a není oprávněn 
stanovit jiné fyzické osoby, které budou vykonávat funkci Administráto-
ra.

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 Dis-

tribučním 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 Zá-
stupce. Činí-li Administrátor v Distribučním portálu jakékoliv právní 
jednání jménem a na účet Třetí osoby, má se za to, že tak činí na zákla-
dě odpovídajícího právního titulu, resp. zmocnění či pověření.

Zástupce
Fyzická osoba pověřená Administrátorem, aby po svém řádném při-
hlášení uskutečňovala v Distribučním portálu jménem a na účet Uživa-
tele, resp. i jménem a na účet Třetí osoby, právní jednání, která jí 
umožňuje Distribuční portál provádět a která směřují vůči Distributo-

rovi. 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 Uživa-
tel, resp. Uživatel DIP, oprávněn uskutečňovat v Distribučním portálu 
jménem a na účet Třetí osoby právní jednání, která umožňuje Dis-
tribuční 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.

bou nebo podnikající fyzickou osobou, je současně i Administrátorem a
není oprávněn stanovit jiné fyzické osoby, které budou vykonávat funkci
Administrátora.

Uživatel DIP
Jakýkoliv Administrátor nebo Zástupce, který na základě předchozí
registrace a svého přihlášení vstoupí do DIP.

registrace a svého přihlášení vstoupí do DIP.na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz.

Podmínky
Tyto Provozní podmínky Distribučního portálu, které definují a specifikují

zejména závazné podmínky používání Distribučního portálu jakož

i fungování, parametry a další provozní náležitosti Distribučního portálu,

a které jsou všem k dispozici v elektronické podobě na webových

stránkách Distributora www.cezdistribuce.cz.

Energetický zákon (dále jen "EZ")
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energe-

tický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Občanský zákoník (dále jen "OZ")
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o zpracování osobních údajů (dále jen "GDPR")
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění,

resp. NAŘÍZENÍ 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 rušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních

údajů).

Platí, že pokud tyto Podmínky nedefinují určité pojmy, postupuje se dle

běžných výkladových pravidel, zejména se jim přiřadí odpovídající

význam dle energetických právních předpisů nebo obecné platné

právní úpravy, Pravidel provozování distribuční soustavy schválených

Energetickým regulačním úřadem a technických norem.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Distributor, veden snahou zejména o zjednodušení komunikace

s Uživateli, zřizuje a provozuje Distribuční portál. Distribuční portál
slouží mj. k realizaci vybraných právních jednání usku-
tečňovaných mezi Distributorem a Uživatelem, resp. Distributo-
rem a Třetí osobou.

1.2. Pro umožnění využívání Distribučního portálu Uživatelem DIP je
mj. nezbytné předchozí seznámení se a vyjádření souhlasu Uživa-
tele DIP s obsahem těchto Podmínek. Uživateli DIP, který po
svém seznámení se s obsahem těchto Podmínek nevyjádří svůj
bezvýhradný a dobrovolný souhlas s jejich obsahem, nebude Dis-
tributorem umožněna jakákoliv forma využívání Distribučního por-
tálu.

1.3. Uživatel DIP, kterému bude při jeho registraci do Distribučního
portálu automaticky předloženo úplné znění těchto Podmínek,
bude mít možnost vyjádřit svůj souhlas s obsahem Podmínek tím
způsobem, že mu po předchozím přečtení Podmínek bude
umožněno potvrdit zatržením checkbox doprovázený textem
„Souhlasím s obsahem Provozních podmínek Distribučního
portálu“, což je podmínkou pro řádné odeslání žádosti o
registraci Uživatele DIP. Pokud Uživatel DIP potvrdí checkbox
způsobem uvedeným v předchozí větě a řádně odešle žádost
o registraci Uživatele DIP, dá tím najevo svůj bezvýhradný
souhlas s obsahem Podmínek, jakož i svou vůli být těmito Pod-
mínkami vázán.

1.4. V případě, že byl Uživatel DIP registrován do Distribučního portálu

již před nabytím účinnosti těchto Podmínek, vyjádří Uživatel DIP
svou akceptaci těchto Podmínek tím způsobem, že mu před
prvním přihlášením do Distribučního portálu, které bude chtít rea-
lizovat po nabytí účinnosti těchto Podmínek, bude automaticky
předloženo úplné znění těchto Podmínek, přičemž Uživatel DIP
bude mít možnost vyjádřit svůj souhlas s obsahem Podmínek tím
způsobem, že mu po předchozím přečtení Podmínek bude
umožněno potvrdit tlačítko označené textem „Ano, souhlasím“.
Pokud kterýkoli Uživatel DIP potvrdí tlačítko uvedené v předchozí
větě, dá tím najevo svůj bezvýhradní souhlas s obsahem Pod-
mínek, jakož i svou vůli být těmito Podmínkami vázán, přičemž
se má za to, že tím současně došlo k odsouhlasení těchto Pod-
mínek samotným Uživatelem. Bez akceptace Podmínek ze
strany konkrétního Uživatele DIP nebude takovémuto Uživa-
teli DIP umožněno dokončit přihlášení do Distribučního por-
tálu a Distribuční portál používat.

elektronickou poštou na jeho e-mailovou adresu, kterou uvedl
pro komunikaci. Nové znění Podmínek, které se na něj
budou vztahovat, může Spolupracující partner odmítnout.
V takovém případě může Smlouvu kterákoliv ze smluvních
stran vypovědět písemně s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která
začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po do-
ručení výpovědi a skončí posledním dnem takového měsí-
ce. Výpověď může být provedena i e-mailem z e-mailové
adresy uvedené ve Smlouvě, resp. uživatelském účtu
Spolupracujícího partnera v DIP, nebo z příslušného e-mailu
Distributora.

k	žádosti	o	připojení	nebo	uzavře	SoP	s	těmito	podmínkami,	splňuje
obchodní	podmínky	stanovené	Pravidly	provozování	distribuční	sou-
stavy	[dále	jen	„PPDS“]	a	má	k	připojení	souhlas	vlastníka	dotčené
nemovitosti.

3.	 Žádost	o	připojení	zařízení	Zákazníka	se	podává	před	výstavbou
nebo	připojením	nového	zařízení,	před	zvýšením	rezervovaného	pří-
konu,	popřípadě	výkonu	stávajícího	připojeného	zařízení	nebo	před
zásadní	změnou	charakteru	odběru.	Žádost	o	připojení	se	podává	za
každé	odběrné	nebo	předávací	místo	zvlášť.	Vzor	žádosti	o	připojení
(tiskopis)	lze	získat	v	elektronické	podobě	na	webové	stránce	www.
cezdistribuce.cz,	popř.	jej	PDS	poskytne	Zákazníkovi	na	vyžádání.

4.	 Předmětem	SoP	je	závazek	PDS	připojit	odběrné	zařízení	Zákazníka
k	distribuční	soustavě	PDS	za	sjednaných	podmínek	a	umožnit	mu
distribuci	elektřiny	a	závazek	Zákazníka	uhradit	podíl	na	nákladech
spojených	s	připojením	a	se	zajištěním	požadovaného	příkonu	nebo
výkonu	stanovený	vyhláškou	č.	51/2006	Sb.,	[dále	jen	„Podíl	na
nákladech“]	a	splnit	další	podmínky	připojení.

5.	 Připojení	odběrného	zařízení	Zákazníka	k	distribuční	soustavě
PDS	může	být	spojeno	s	úpravou	distribuční	soustavy	PDS	nebo	s
vybudováním	nové	části	distribuční	soustavy.	Za	tímto	účelem	se	se
Zákazníkem	uzavírá	SoBS.

	 Předmětem	SoBS	je	závazek	Smluvních	stran	uzavřít	v	budoucnu
SoP	za	podmínek	stanovených	v	SoBS.	SoBS	stanoví	i	obsah	budou-
cí	SoP,	zejména	údaje	stanovené	vyhláškou	č.	51/2006	Sb.	a	další
ustanovení	/tzv.	základní	obsah/:
a)	Podmínky	připojení	odběrného	místa/zařízení:

	 1.	Charakter	připojení,
		2.	Specifikace	odběrného	místa/zařízení,
		3.	Technické	údaje	odběrného	místa/zařízení,

v. společná a závěrečná ustanovení
1)	 Vztahy	mezi	Smluvními	stranami	jsou	dále	upraveny	PPDS	v	platném

znění,	která	jsou	pro	Smluvní	strany	závazná.	PPDS	jsou	k	dispozici
v	elektronické	podobě	na	webové	stránce	www.cezdistribuce.cz.
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1.5. Za užívání Distribučního portálu nehradí Uživatel a ani Uživatel
DIP Distributorovi jakoukoliv odměnu. Užívání Distribučního por-
tálu je tedy v zásadě bezplatné s výjimkou obvyklých nákladů,
jejichž vynaložení je pro užívání každého obdobného elek-
tronického sytému nezbytné (např. poplatky za služby in-
ternetového připojení, poplatky za energie, náklady na pořízení
hardwarového a softwarového vybavení, případné perso-
nální a mzdové náklady, atd.).

1.6. Náklady na vývoj, údržbu a provozování Distribučního portálu ne-
se Distributor, který současně tyto činnosti zajišťuje; tím není do-
tčena 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 Dis-
tributora 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 prostřednic-
tvím 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 do-
ručená okamžikem, kdy dojdou do dispozice adresáta, tj.
okamžikem, kdy se adresát může po přihlášení do Dis-
tribučního 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 Administrá-
tora a Zástupce v Distribučním portálu, je podmíněna mj. i
zpracováním osobních údajů každého jednotlivého Uživatele
DIP ze strany Distributora. V této souvislosti se konsta-
tuje, že osobní údaje všech subjektů údajů jsou Distributo-
rem 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 zpra-
cování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž zá-
kladě je zpracování prováděno, jsou dostupné na
webových stránkách www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je Dis-
tributor příslušnému subjektu údajů na požádání poskytne.

2. REGISTRACE A PŘIHLAŠOVÁNÍ UŽIVATELE DIP DO DIP
2.1. Pro umožnění využívání Distribučního portálu Uživatelem DIP je

mj. nezbytná jeho předchozí řádná registrace do Distribučního
portálu.

2.2. Uživatel DIP, který provedl registraci do Distribučního por-
tálu 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 způ-
sobem uvedeným v čl. 1. odst. 4 těchto Podmínek.

2.3. 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.

2.4. 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 Uživa-
tel DIP, bude Distributor přistupovat stejně, jako by je učinila
samotná Třetí osoba.

osoby dle požadavku Uživatele nejpozději třetí pracovní den po-
té, co oznámení Uživatele dojde do dispoziční sféry Distributora.3.1. Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat přednostně
prostřednictvím DIP. Zejména v případně nefunkčnosti DIP
mohou smluvní strany použít jeden z náhradních způsobů komu-
nikace, a to komunikaci prostřednictvím e-mailu na adresu
Distributora info@cezdistribuce.cz nebo telefonicky na
kontaktní linku Distributora 800 850 860 a v případě Spolu-
pracujícího partnera na jeho kontaktní údaje uvedené v DIP. Pí-
semnosti budou doručovány přednostně prostřednictvím DIP,
případně elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu nebo
dopisem na aktuálně uvedenou zasílací adresu. Spolupracují-
cí partner se zavazuje udržovat své kontaktní údaje aktuální a
pravidelně informovat o jejich změnách.

3.2. Užívání DIP je pro Spolupracujícího partnera bezplatné. Náklady
na vývoj a údržbu DIP nese, a tyto činnosti zajišťuje, Distributor;
tím není dotčena případná odpovědnost Spolupracujícího
partnera za škodu na DIP, v případě porušení pravidel
stanovených v Pravidlech a/nebo ve Smlouvě a/nebo v těch-
to Podmínkách.

3.3. DIP je na straně Spolupracujícího partnera administrován fyzickou
osobou, určenou Spolupracujícím partnerem v žádosti o registra-
ci, která v rámci DIP primárně určuje role a oprávnění dalším
osobám podílejícím se na plnění úkolů Spolupracujícího partnera
(dále jen „Administrátor spolupracujícího partnera“). Právní
jednání nebo poskytnutí jiných informací vůči Spolupracujícímu
partnerovi tak může být doručeno, v rámci DIP, na účet Adminis-
trátora spolupracujícího partnera.

3.4. Nestanoví-li tyto Podmínky či Smlouva jinak, právní jednání nebo
jiné informace doručené v pracovní den do 15.30 hod.,
prostřednictvím DIP nebo e-mailové zprávy, jsou považovány za
doručené okamžikem, kdy dojdou do dispozice adresáta, tj.
v okamžiku, kdy se adresát může po přihlášení do DIP nebo do
příslušné e-mailové schránky, seznámit s jejich obsahem nebo v
okamžiku, kdy tak adresát může učinit prostřednictvím spe-
ciálních, zejména softwarových nástrojů. Smluvní strany, pro
vylou-
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Důkazní břemeno řádného odeslání e-mailové
zprávy nese v případě sporu odesílatel. Důkazní
břemeno nedoručení e-mailové zprávy, resp.
existence technické závady při doručení e-mai-
lové zprávy, nese v případě sporu adresát s tím,
že se nepřihlíží k technické závadě při doručení,
kterou zavinil adresát.

1.5. Jakákoliv komunikace u činěná Uživatelem
Distribučního portálu či Distributorem
prostřednictvím DIP se považuje za komunika-
ci učiněnou v písemné formě.

Důkazní břemeno řádného odeslání e-mailové
zprávy nese v případě sporu odesílatel. Důkazní
břemeno nedoručení e-mailové zprávy, resp.
existence technické závady při doručení e-mai-
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prostřednictvím DIP se považuje za komunika-
ci učiněnou v písemné formě.

2.5. Uživatel je oprávněn bez jakýchkoliv omezení rušit oprávnění
jednotlivých osob vykonávajících funkci Administrátora nebo Zá-
stupce, a to prostřednictvím oznámení učiněného vůči Distributo-
rovi. V takovém případě Distributor zruší oprávnění konkrétní
osoby dle požadavku Uživatele nejpozději třetí pracovní den poté,
co oznámení Uživatele dojde do dispoziční sféry Distributora.

2.6. Pravidla registrace Uživatele DIP do Distribučního portálu
a samotný postup registrace Uživatele DIP do Distribučního
portálu je blíže popsán na webu www.cezdistribuce.cz.

2.7. Přihlášení Uživatele DIP do Distribučního portálu probíhá výlučně
prostřednictvím zadání přihlašovacího jména a hesla nebo
prostřednictvím osobního certifikátu. Přihlášení prostřednictvím
osobního certifikátu je možné pouze na základě certifiká-
tu vydaného některou z následujících certifikačních autorit: I.CA,
PostSignum a eIdentity.

2.8. Zabezpečení dat v Distribučním portálu je řešeno na úrovni bez-
pečného (SSL) přístupu. Pro případ, že Uživatel DIP již nadále
nedisponuje svým heslem pro přihlášení do Distribučního portálu
(např. z důvodu jeho ztráty), může Uživatel DIP své původní hes-
lo na dip.cezdistribuce.cz změnit. V případě opakovaně chybné-
ho zadání přihlašovacího hesla je Distributor oprávněn dočasně
dotčeného Uživatele DIP zablokovat.

2.9. Nutnou podmínkou pro využívání Distribučního portálu Uživate-
lem DIP, včetně provádění jakýchkoliv právních jednání, je jeho
předchozí řádné přihlášení do Distribučního portálu. Přihlá-
šením do Distribučního portálu dochází k identifikaci a řádné-
mu ověření totožnosti Uživatele DIP.

3. TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ DIP
3.1. Snahou Distributora je zajistit režim časově neomezené

dostupnosti Distribučního portálu pro jednotlivé Uživatele DIP
s výjimkou situací, kdy je omezení či úplné znemožnění fungo-
vání Distribučního portálu vyžadováno zejména nutnou tech-
nickou či provozní potřebou vzniklou na straně Distributora
(např. nutná údržba či technický zásah do systému) nebo
okolnostmi vyšší moci vzniklými nezávisle na vůli Distributora, nad
kterými nemá Distributor z objektivních příčin kontrolu. Pro vy-
loučení jakýchkoliv případných pochybností se konstatuje, že
Distributorovi nevzniká jakákoliv odpovědnost vůči Uživateli v dů-
sledku případné nefunkčnosti či nedostupnosti Distribučního por-
tálu pro jednotlivé Uživatele DIP.

3.2. V případě očekávatelné i neočekávatelné nefunkčnosti či nedo-
stupnosti Distribučního portálu, která svou povahou znemožňuje 
Uživateli DIP využít Distribuční portál pro jím zamýšlenou činnost,
je možno pro realizaci této zamýšlené činnosti využít jiné
dostupné a danému účelu odpovídající prostředky.

3.3. Uživatel DIP má možnost využívat Distribuční portál za využití od-
povídajícího technického zařízení, které mu umožňuje zejména
realizovat přístup na internet (např. osobní počítač nebo mobilní
telefonní zařízení). Distribuční portál je technicky přizpůsobený
pro rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů a vyšší. Pro bez-
problémové využití DIP je nutné využít následujících interne-
tových prohlížečů, a to v uvedené nebo vyšší verzi: Microsoft
EDGE 17, Google Chrome 78, Mozilla Firefox 68, Opera 64,
Safari 12.1. V ostatních internetových prohlížečích nemusí být
veškeré možnosti DIP dostupné. Některé dokumenty, se kterými
můžete pracovat v DIP, mohou vyžadovat aplikaci (např. Adobe
Reader, Microsoft Office atd.), která dokáže pracovat zejména
se soubory ve formátu *.BMP, *.CSV, *.DOC, *.DOCX, *.JPG,
*.MSG, *.PDF, *.PNG, *.TIF, *.TXT, *.XLM, *.XLS, *.XLSX, *.XML,
*.ZIP.

3.4. Uživatel DIP, který se do Distribučního portálu přihlašuje
prostřednictvím zadání přihlašovacího jména a hesla, je povinen
zvolit si po svém prvním přihlášení do Distribučního portálu ta-
kové heslo, které splňuje alespoň běžné bezpečnostní standardy
na tvorbu hesel. V této souvislosti Distributor vyžaduje, aby Uživa-
tel DIP při tvorbě svého hesla dodržel minimálně následující
pravidla:
- používat heslo sestavené z velkých a malých písmen abecedy;
- používat heslo obsahující kombinaci abecedních a číselných
znaků;
- používat hesla o délce minimálně 10 a maximálně 64 znaků.

3.5. Distributor nenese jakoukoli odpovědnost za prozrazení, prolo-
mení či zneužití elektronických nástrojů či bezpečnostních
a identifikačních údajů Uživatele DIP využívaných k přihlášení
Uživatele DIP do Distribučního portálu (tj. zejména přihlašova-
cího jména, hesla a osobního certifikátu) v případě, kdy k jejich
prozrazení, prolomení či zneužití došlo v důsledku činnosti či po-
chybení na straně samotného Uživatele DIP.

cházející větě.
tributorem umožněna jakákoliv forma využívání DIP.výhradný a dobrovolný souhlas s jejich obsahem, nebude Dis-
tributorem umožněna jakákoliv forma využívání DIP.
se s obsahem těchto Podmínek a Pravidel, nevyjádří svůj bez-
výhradný a dobrovolný souhlas s jejich obsahem, nebude Dis-
tributorem umožněna jakákoliv forma využívání DIP.

a nebudou jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Distributo-
ra, Zákazníků ani ostatních Uživatelů DIP.

4.8. Pro umožnění využívání DIP Uživatelem DIP je mj. nezbytné před-
chozí seznámení se Uživatele DIP s obsahem těchto Podmínek a
Pravidel a rovněž předchozí vyjádření souhlasu Uživatele DIP s
obsahem těchto Podmínek a Pravidel. Pro vyloučení jakýchkoliv
pochybností se uvádí, že Uživateli DIP, který po svém seznámení
se s obsahem těchto Podmínek a Pravidel, nevyjádří svůj bez-
výhradný a dobrovolný souhlas s jejich obsahem, nebude Dis-
tributorem umožněna jakákoliv forma využívání DIP.
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3.6. Uživatel DIP bere na vědomí a vyjadřuje svůj souhlas s tím,
že informace o jeho činnosti v Distribučním portálu jsou ukládá-
ny zejména pro účely administrativy, provozu, statistik, mo-
nitoringu, bezpečnosti a zpětné průkaznosti učiněných
právních jednání.

3.7. Distribuční portál využívá soubory cookies, a to zejména pro za-
bezpečení svého řádného fungování. Využíváním DIP vyjadřu-
je Uživatel DIP svůj souhlas se skutečností uvedenou v před-
cházející větě.

4. PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÁ S VYUŽÍVÁNÍM DIP
4.1. 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 před-
chozí větě bere Uživatel na vědomí.

4.2. 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.

4.3. 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 ře-
tězových 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 předpi-
sy 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 oprávně-
ných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, kte-
ré jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vy-
znání, rasy, pohlaví a které propagují násilí či jakékoli jiné
protiprávní jednání.

4.4. Uživatel DIP je v souvislosti s používáním Distribučního portálu
povinen dodržovat následující povinnosti:
- dbát na zabezpečení řádné ochrany a utajení svého přihlašova-
cího 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 ak-
tualizovaný 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.

4.5. Uživatel DIP je povinen při používání Distribučního portálu do-
držovat 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 způ-
sobem nepoškozoval práva třetích osob ani Distributora.

Důkazní břemeno řádného odeslání e-mailové
zprávy nese v případě sporu odesílatel. Důkazní
břemeno nedoručení e-mailové zprávy, resp.
existence technické závady při doručení e-mai-
lové zprávy, nese v případě sporu adresát s tím,
že se nepřihlíží k technické závadě při doručení,
kterou zavinil adresát.

1.5. Jakákoliv komunikace u činěná Uživatelem
Distribučního portálu či Distributorem
prostřednictvím DIP se považuje za komunika-
ci učiněnou v písemné formě.

Důkazní břemeno řádného odeslání e-mailové
zprávy nese v případě sporu odesílatel. Důkazní
břemeno nedoručení e-mailové zprávy, resp.
existence technické závady při doručení e-mai-
lové zprávy, nese v případě sporu adresát s tím,
že se nepřihlíží k technické závadě při doručení,
kterou zavinil adresát.

1.5. Jakákoliv komunikace u činěná Uživatelem
Distribučního portálu či Distributorem
prostřednictvím DIP se považuje za komunika-
ci učiněnou v písemné formě.

 

	

4.6. V případě, že Uživatel DIP užívá Distribuční portál v rozporu s tě-
mito Podmínkami (např. poruší jakýkoli zákaz uvedený v čl. 4.
odst. 3 a/nebo povinnost uvedenou v čl. 4. odst. 4 těchto Pod-
mínek apod.), je Distributor oprávněn Uživateli DIP přístup do
Distribučního portálu znemožnit. Distributor je povinen bez-
odkladně po znemožnění přístupu konkrétního Uživatele DIP
do Distribučního portálu o této skutečnosti dotčeného Uživatele
DIP informovat, a to prostřednictvím zprávy zaslané na e-mai-
lovou adresu tohoto Uživatele DIP, která jím byla uvedena v Dis-
tribučním portálu. Distributor nemá povinnost obnovit přístup
do Distribučního portálu tomu Uživateli DIP, kterému byl jeho
přístup do Distribučního portálu znemožněn v důsledku porušení
těchto Podmínek.

4.7. Uživatel DIP odpovídá za správnost, pravdivost, úplnost a ak-
tuálnost veškerých informací, údajů a požadavků, které jakýmko-
liv způsobem uvede či sdělí Distributorovi prostřednictvím Dis-
tribučního portálu. Distributor, není-li stanoveno jinak, nemá po-
vinnost jakkoli kontrolovat správnost, pravdivost, úplnost či
aktuálnost informací, údajů a požadavků, které Uživatel DIP
uvede či sdělí Distributorovi prostřednictvím Distribučního portá-
lu. Případná újma Distributora vzniklá z nesprávnosti, neprav-
divosti, neúplnosti nebo neaktuálnosti informací, údajů a poža-
davků uvedených či sdělených Uživatelem, resp. Uživatelem DIP,
jde k tíži tohoto Uživatele.

5. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI DISTRIBUTORA
5.1. Distributor neodpovídá za jakoukoliv případnou nemajetkovou či

majetkovou újmu (škodu), která vznikne Uživateli, či případně Ad-
ministrátorovi a/nebo Zástupci, v souvislosti s užíváním Dis-
tribučního portálu.

5.2. Distributor, v souladu s čl. 5. odst. 1 těchto Podmínek, neodpoví-
dá zejména za následky:
- nedostupnosti či výpadku DIP;
- úplné či částečné nefunkčnosti DIP;
- neoprávněného zneužití přístupových, resp. přihlašovacích údajů,
jakoukoli neoprávněnou osobou;
- úniku jakýchkoliv dat a informací vzniklému v důsledku závadné-
ho stavu softwarového a/nebo hardwarového vybavení pou-
žívaného Uživatelem DIP.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1. Pokud by jakýkoliv závazek (povinnost) podle těchto Podmínek

byl nebo by se stal neplatným nebo právně nevymahatelným, ne-
bude to mít vliv na platnost těchto Podmínek jako celku
a vymahatelnost ostatních závazků (povinností) podle těchto
Podmínek.

6.2. Distributor je oprávněn Podmínky dle svého uvážení jednostranně
měnit, a to kdykoli a v jakémkoli rozsahu.

6.3. Nejméně 14 dní před plánovanou změnou těchto Podmínek infor-
muje Distributor o této skutečnosti všechny Uživatele DIP, a to
tak, že každému jednotlivému Uživateli DIP zašle prostřednictvím
Distribučního portálu a rovněž prostřednictvím zprávy zaslané
na e-mail, který má tento Uživatel DIP v Distribučním portálu
aktuálně nastaven jako kontaktní, informaci o nadcházející
změně těchto Podmínek a současně odkaz na úplnou textaci
nového znění těchto Podmínek včetně informace o dni nabytí
účinnosti nového znění těchto Podmínek.

6.4. V případě, že Uživatel DIP bude s ohlášeným novým zněním těch-
to Podmínek souhlasit, bude zapotřebí, aby s nimi vyjádřil svůj
souhlas. Souhlas s novým zněním těchto Podmínek vyjádří Uživa-
tel DIP tím způsobem, že před svým prvním přihlášením do Dis-
tribučního portálu, které bude chtít realizovat po nabytí účinnosti
nového znění těchto Podmínek, akceptuje nové znění Podmí-
nek způsobem uvedeným v čl. 1. odst. 4 Podmínek, přičemž
se má za to, že tím současně došlo k odsouhlasení nové-
ho znění Podmínek samotným Uživatelem. Bez vyjádření
souhlasu s novým zněním těchto Podmínek nebude Uživateli
DIP umožněno přihlášení do Distribučního portálu v období od
nabytí účinnosti nového znění těchto Podmínek. Pokud bude 
Uživatel DIP užívat Distribuční portál i po nabytí účinnosti nového
znění těchto Podmínek, vyjadřuje tím svůj bezpodmínečný
souhlas s novým zněním těchto Podmínek.

6.5. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 8. 12. 2020.

tribučního portálu.

1.4. Uživatel Distribu čního portálu bere na vě-
domí, že samotná možnost využití DIP z jeho
strany, jakož i možnost samotné registrace
Spolupracujícího partnera do DIP a vytvoření
účtu Administrátora spolupracujícího partnera,
jakož i účtu Zástupce administrátora a nebo
Referenta spolupracujícího partnera v DIP, je
podmíněna mj. i zpracováním osobních údajů
každého jednotlivého Spolupracujícího partne-
ra, Administrátora spolupracujícího partnera,
Zástupce administrátora a Referenta spolu-
pracujícího partnera ze strany Distributora jako
provozovatele DIP. V této souvislosti se kon-
statuje, že osobní údaje všech subjektu údajů
jsou Distributorem zpracovávány v souladu
s příslušnými, aktuálně platnými a účinnými,
právními předpisy České republiky a Evropské
unie, a to zejména s Nařízením GDPR a ZZOÚ.
Bližší informace týkající se zpracování
osobních údajů a právních předpisů, na jejichž
základě je zpracování prováděno, jsou
dostupné na stránkách www.cezdistribuce.cz/
gdpr nebo je Distributor příslušnému subjektu
údajů na požádání poskytne.
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