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 DNE:   12.06.2017 JEDNACÍ ČÍSLO:     1111/2017/OKS 

 

NÁZEV: 
 
Smlouva na služby spojené s provozem nabíjecích stanic (elektromobilita) 

 
 

ANOTACE: 
Smlouva umožní připojení nabíjecích stanic pro elektromobily provozovaných městem do 
systému EV MAP provozovaného EVSELECTEM a dále poskytování městu dalších služeb 
v oblasti elektromobility, zejména zprostředkování plateb za využití nabíjecích stanic, vedení 
interaktivních map stanic a navigačního systému, a případně i další služby uvedené na webovém 
rozhraní www.evmapa.cz. 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb - připojení 
nabíjecích stanic pro elektromobily provozovaných městem do systému EV MAP provozovaného 
EVSELECTEM a dalších služeb v oblasti elektromobility, zejména zprostředkování plateb za 
využití nabíjecích stanic, vedení interaktivních map stanic a navigačního systému, a případně i 
dalších služeb uvedených na webovém rozhraní www.evmapa.cz, mezi městem a EVSELECT
s.r.o., Troubsko, IČ: 04491785, a to ve znění dle přiloženého návrhu. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 
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Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

OKS 

Předkládá: 

 

 



 

Název materiálu: Smlouva na služby spojené s provozem nabíjecích stanic (elektromobilita) 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 1 

1. Návrh smlouvy vč. přílohy VOP 

 
Popis 
ORÚP, TSBM a komunitní koordinátorka připravili dodávku a instalaci elektro dobíjecích stojanů do 
prostoru na nám. Republiky a na centrální parkoviště. Stojany po jejich stavebním dokončení do 
správy přebere OKS. OKS dle pokynu od vedení města v předstihu provedl registraci stojanů do 
systému evmapy. Pro zajištění provozu je nutné uzavřít příslušnou smlouvu, nebude-li smlouva 
uzavřena, OKS zruší registraci stojanů.  
Dle návrhu smlouvy kromě jiného:  
Za poskytované služby náleží EVSELECTU provize, která se vypočítá z ceny jednotlivých tarifů. 
Na procentuální sazbě provize se smluvní strany dohodnou individuálně Pro jednotlivé tarify může 
být dohodnuta různá výše provize -  návrh ve smlouvě činí 15%. Provize EVMAPA není účtována v 
případě, že provozovatel /město poskytuje nabíjení zcela zdarma, případně pokud účtuje 
zákazníkům EVSELECTU pouze cenu elektřiny, která nepřevyšuje okamžité náklady 
provozovatele/města na elektřinu. Do těchto nákladů se nezapočítává měsíční platba dodavateli el. 
energie. za rezervovaný příkon a poplatek za jistič. 
 
 
Geneze případu 
 Realizace stojanů zajištěna ORÚP, TSBM a komunitní koordinátorkou včetně dodání prvotního 

návrhu smlouvy s EVSELECT na služby –  zajištění plateb, zapojení do systému evmapy,..  

 
Návrh řešení 
Uzavřít smlouvu na zajištění provozu el. stojanů.  
 
Varianty návrhu usnesení 
Neschválit 
 
Doporučení předkladatele  
Doporučujeme schválit dle návrhu. 
 
 
Stanoviska  
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SMLOVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

(dále též jen jako „Smlouva“) 

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský 
zákoník“) mezi 

 

EVSELECT s.r.o. 

Sídlo: Jihlavská 320/2, 664 41 Troubsko 

IČ: 04491785 

DIČ: CZ04491785 

Bankovní spojení, č. ú:  ……………………………… 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90210 

zastoupená: Viktor Fojt, jednatel  

Kontaktní e‐mail: info@evselect.cz 

(dále jen „EVSELECT“) 

 

a 

 

Město Žďár nad Sázavou 

Sídlo: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 1 

IČ:  00295841 

DIČ: CZ00295841 

Bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou, číslo účtu: 328751/0100 

zastoupená: Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města 

osoba oprávněná  jednat  ve  věcech  technických  v souvislosti  s touto  smlouvou:  Ing. Dana Wurzelová, 
vedoucí odboru komunálních služeb a Jiří Kasper, referent odboru komunálních služeb 

(dále jen „Provozovatel“) 

 

(EVSELECT  a  Provozovatel  dále  též  společně  jako  „Smluvní  strany“  nebo  jednotlivě  jako  „Smluvní 
strana“)  

1. Úvodní ustanovení 

1.1. EVSELECT se na základě této Smlouvy zavazuje umožnit připojení níže popsaných nabíjecích stanic 

pro  elektromobily  provozovaných  Provozovatelem  do  systému  EV  MAP  provozovaného 

EVSELECTEM  a  dále  poskytnout  Provozovateli  další  služby  v oblasti  elektromobility,  zejména 
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zprostředkování plateb za využití nabíjecích stanic, vedení interaktivních map stanic a navigačního 

systému,  a  případně  i  další  služby  uvedené  na  webovém  rozhraní  www.evmapa.cz  (dále  jen 

„webové rozhraní“). 

1.2. Provozovatel  se  zavazuje EVSELECTU uhradit  za poskytování  služeb  v  článku 1.1.  Smlouvy níže 

specifikovanou provizi. 

1.3. Práva a povinnosti smluvních stran se v otázkách neupravených touto Smlouvou řídí Všeobecnými 

obchodními podmínkami pro provozovatele nabíjecích  stanic  (dále  jen  „Obchodní podmínky“), 

které jsou dostupné na webovém rozhraní, a které jsou přiloženy k této smlouvě. 

1.4. Odchylná ujednání v této Smlouvě mají přednost před ujednáními v Obchodních podmínkách. 

 

2. Nabíjecí stanice 

2.1. Tato Smlouva  se  týká nabíjecích  stanic uvedených ve webovém  rozhraní po přihlášení do účtu 

provozovatele. 

3. Provize EVSELECTU 

3.1. Za poskytování služeb stanovených v článku 1.1 náleží EVSELECTU provize dle jednotlivých tarifů 

uvedených ve webovém rozhraní po přihlášení do účtu provozovatele. 

 
4. Odchylná ujednání 

4.1. EVSELECT a Provozovatel se tímto dohodli, že níže uvedená ustanovení Obchodních podmínek se 

na tuto Smlouvu neuplatní, a budou nahrazena níže uvedenými vlastními ujednáními: 

Ustanovení Obchodních 
podmínek (článek a odstavec), 
které se neuplatní  

Ujednání platné namísto něj pro tuto Smlouvu 

1.7. 

Podpisem této smlouvy provozovatel stvrzuje, že se seznámil s Obchodními 
podmínkami (příloha této smlouvy) a s výjimkami dle tohoto ustanovení 
Smlouvy s nimi souhlasí. Provozovatel dále prohlašuje a odpovídá za to, že 
splňuje všechny zákonné požadavky pro provozování nabíjecí stanice. 

3.4. vypouští se 

3.5. vypouští se 

4.3 Věta : „Na procentuální 
sazbě provize se smluvní 
strany dohodnou 
individuálně.“ 

Procentuální sazba provize byla mezi smluvními stranami dohodnuta 
na 15% 

7.1. 

EVSELECT souhlasí s tím, že ze strany provozovatele bude, resp. 
může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí 
informace týkající se této smlouvy a jejího plnění. 
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7.2. 
 

EVSELECT bere na vědomí, že město je osobou, která má podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon 
o registru smluv), povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím 
registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva 
neobsahuje obchodní tajemství. 

7.3. 
 

vypouští se 

 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami. 

5.2. Tato Smlouva může být  změněna pouze písemnou  formou na  základě dohody obou Smluvních 

stran. 

5.3. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem. 

5.4. Všechny  spory  vznikající  z  této  smlouvy  a  v  souvislosti  s  ní  budou  rozhodovány  příslušnými 

českými soudy. 

5.5. Je‐li některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým 

stane,  namísto  neplatného  ustanovení  nastoupí  ustanovení,  jehož  smysl  se  neplatnému 

ustanovení  co  nejvíce  přibližuje.  Neplatností  nebo  neúčinností  nebo  nepoužitelností  jednoho 

ustanovení  není  dotčena  platnost  ostatních  ustanovení.  Změny  a  doplňky  Smlouvy  vyžadují 

písemnou formu. 

5.6. Tato Smlouva  je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po  jednom 

podepsaném vyhotovení s platností originálu. 

5.7. Obě  smluvní strany prohlašují,  že  se  s  touto Smlouvou  (včetně Obchodních podmínek) náležitě 

seznámily a souhlasí s ní, a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. 

5.8  Tuto smlouvu schválila Rada města Žďáru nad Sázavou usnesením j.č. 1111/2017/OKS na své  
schůzi konané dne 12.06.2017. 

 

Příloha: Všeobecné obchodní podmínky pro provozovatele nabíjecích stanic 

 
V Troubsku dne _______ 

 
Ve Žďáru nad Sázavou dne _______ 

 
EVSELECT:  Provozovatel: 
   
 

__________________  __________________

EVSELECT s.r.o. 
Viktor Fojt, jednatel 

Město Žďár nad Sázavou
Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města 
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Všeobecné obchodní podmínky pro provozovatele nabíjecích stanic 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro provozovatele nabíjecích stanic (dále jen „obchodní 
podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené mezi společností 

EVSELECT s.r.o.  

IČ: 04491785 

DIČ: CZ04491785 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90210 

Adresa pro doručování: Jihlavská 2, 664 41, Troubsko 

Telefonní číslo: +420 530 508 424 

Kontaktní e-mail: info@evselect.cz 

jako poskytovatelem marketingových služeb v oblasti elektromobility (dále jen „EVSELECT“) 

 

a provozovatelem nabíjecí stanice pro elektromobily (dále jen „provozovatel“) 

(EVSELECT a provozovatel dále společně též jen jako „smluvní strany“). 

  

1. Úvodní ustanovení 

1.1. V těchto obchodních podmínkách jsou používány níže definované pojmy: 

• aktivní stanicí se rozumí nabíjecí stanice, která umožňuje úhradu nabíjení 

prostřednictvím kreditů a jejíž nabíjecí stojany mohou zákazníci EVSELECTU aktivovat 

prostřednictvím uživatelského účtu či mobilního telefonu (profily ostatních 

nabíjecích stanic uvedených na webovém rozhraní jsou pouze informativní a slouží 

zejména pro navigaci k dané nabíjecí stanici); 

• cenou elektřiny se rozumí cena, kterou zákazník EVSELECTU zaplatí za 1 kWh, která 

je uvedena na webovém rozhraní;  

• cenou za nabití elektromobilu se rozumí souhrnná cena, kterou zákazník EVSELECTU 

zaplatí za nabití elektromobilu v závislosti na příslušném tarifu;  

• časovou cenou se rozumí cena, kterou zákazník EVSELECTU zaplatí za 1 minutu 

nabíjení, která je uvedena na webovém rozhraní; 

• EV MAP je online portál provozovaný EVSELECTEM umístěný na www.evmapa.cz; 

• nabíjecí stanicí se rozumí místo určené pro nabíjení elektromobilů vybavené jedním 

nebo několika nabíjecími stojany a případně poskytující i další doplňkové služby 

provozované provozovatelem; 

• poplatkem za využití nabíjecího stojanu se rozumí jednorázový poplatek, jehož výši 

si stanovuje provozovatel a je odměnou  za využití infrastruktury a jeho nabíjecí 

stanice.  Výše poplatku pro každý nabíjecí stojan je uvedena na webovém rozhraní; 
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• provizí EVMAPA se rozumí platba, která náleží EVSELECTU za jím poskytované 

služby; 

• provozovatelem je fyzická či právnická osoba, která je majitelem nebo oprávněným 

provozovatelem nabíjecí stanice pro elektromobily; 

• službami se rozumí propagační služby v oblasti elektromobility, zejména 

poradenství, marketing, vedení interaktivních map stanic a navigačního systému, 

zprostředkování plateb za využití nabíjecí stanice a případně i další služby uvedené 

na webovém rozhraní; 

• smlouvou se rozumí smlouva o poskytování služeb nebo jiná smlouva uzavřená dle 

těchto obchodních podmínek; 

• tarifem se rozumí provozovatelem stanovená výše poplatku, ceny elektřiny a časové 

ceny (případně jen některé z těchto položek); 

• webovým rozhraním je rozhraní umístěné na www.evmapa.cz; 

• zákazníkem EVSELECTU je fyzická či právnická osoba registrovaná na webovém 

rozhraní, která může využít nabíjecí stanici provozovatele. 

1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při 

uzavíraní a plnění smlouvy.    

1.3. Smlouva je mezi provozovatelem a EVSELECTEM uzavřena  

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od 

obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají 

přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může 

EVSELECT měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním 

obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále 

řídí: 

• Podmínkami užití webového rozhraní; 

• podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání 

smlouvy; 

• v otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí platnými právními 

předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 

jen „občanský zákoník“). 

1.5. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít 

v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.  

1.6. Tyto obchodní podmínky se uplatní pouze na vztahy mezi EVSELECTEM a provozovatelem. 

Na vztahy mezi EVSELECTEM a jeho zákazníky se uplatní Všeobecné obchodní podmínky 

portálu EVMAP. 
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1.7. Přijetím těchto obchodních podmínek na webovém rozhraní provozovatel stvrzuje, že se 

s obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Provozovatel dále prohlašuje a 

odpovídá za to, že splňuje všechny zákonné požadavky pro provozování nabíjecí stanice.  

2. Objednávka služeb a uzavření smlouvy 

2.1. Provozovatel, který chce využít služeb EVSELECTU, může kontaktovat EVSELECT. 

2.2. Přidání stanice provádí provozovatel prostřednictvím svého uživatelského účtu. Přidání 

stanice potvrdí provozovatel stisknutím tlačítka „Přidat“. Přijetí stanice do systému potvrdí 

EVSELECT provozovateli zpravidla do 48 hodin od potvrzení zaslání formuláře.  

2.3. Nabíjecí stanice, popřípadě jednotlivé nabíjecí stojany, budou zobrazeny na interaktivní 

mapě na webovém rozhraní provozovatele po schválení ze strany EVSELECTU.  

2.4. Aby se nabíjecí stanice stala aktivní stanicí (tj. aby byl v nabíjecí stanici alespoň jeden aktivní 

stojan), je provozovatel povinen vytvořit alespoň jeden tarif. Veškeré tarify podléhají 

schválení EVSELECTU. O konkrétních podmínkách spolupráce (včetně provize EVMAPA) a o 

technickém řešení připojení nabíjecí stanice do systému EVSELECTU se EVSELECT a 

provozovatel dohodnou individuálně (e-mailem, telefonicky či jiným způsobem). Po dohodě 

na všech podmínkách spolupráce a po technickém připojení stanice do systému EVSELECTU 

se vybraný stojan aktivuje pro zákazníky EVSELECTU a nabíjecí stanice se tak stane aktivní 

stanicí. Okamžikem připojení stanice do systému EVSELECTU je mezi EVSELECTEM a 

provozovatelem uzavřena smlouva. Potvrzení o uzavření smlouvy je součástí protokolu 

sepsaného při připojení stanice do systému EVSELECTU. 

2.5. Kromě tarifu je provozovatel povinen zadat ve svém uživatelském účtu v záložce „Tarify“ své 

náklady na elektřinu. Tyto náklady odpovídají ceně elektřiny uvedené ve vyúčtování od 

dodavatele elektrické energie, pokud není provozovatel sám prodejcem elektrické energie 

registrovaným u Energetického regulačního úřadu.  

2.6. Tarify. Provozovatel je oprávněn vytvářet pro každý nabíjecí stojan více tarifů. Všechny tarify 

podléhají schválení EVSELECTU. K vytvořeným tarifům je provozovatel povinen přiřadit 

uživatele, kteří jsou oprávněni daný tarif využívat, pokud tarif není určen pro všechny 

zákazníky EVSELECTU. Oprávnění uživatelé mohou tarif využít pouze v případě, že nabíjecí 

stojan aktivují s využitím zadaného telefonního čísla či e-mailu). EVSELECT je oprávněn 

kdykoliv možnost provozovatele vytvářet vlastní tarify omezit a/nebo zcela zrušit. 

2.7. Provozovatel bere na vědomí, že EVSELECT je oprávněn po něm požadovat další, zejména 

technické údaje k jím provozované stanici, a to za účelem zapojení této stanice do 

interaktivního systému EVMAPA. Pro účely propojení se systémem EVMAPA se provozovatel 

s EVSELECTEM může domluvit na dodání a instalaci hardware. Veškerá dodaná zařízení 

zůstávají ve vlastnictví EVSELECTU, a provozovatel je povinen je řádně udržovat. 

Provozovatel odpovídá za veškeré škody, které zařízení EVSELECTU utrpí, a to bez ohledu na 

to, zda byly způsobeny provozovatelem nebo třetími osobami. 
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2.8. V případě, že provozovatel odmítne údaje podle předchozího odstavce sdělit, má EVSELECT 

právo odstoupit od smlouvy. 

2.9. Provozovatel zajistí na svoje náklady pevnou internetovou přípojku do stanice o kapacitě 

min. 256 kbit/s bez omezení množství přenesených dat a odpovídá za její bezchybné 

fungování. EVSELECT navrhne vhodné technické řešení. Přípojku může na žádost 

provozovatele zajistit též EVSELECT. 

2.10. EVSELECT přiřadí každé nabíjecí stanici unikátní telefonní číslo, pomocí kterého mohou 

zákazníci EVSELECTU stanici aktivovat. Hovory zákazníků EVSELECTU slouží výlučně pro 

aktivaci a do nabíjecí stanice se nespojují. Přiřazená telefonní čísla je EVSELECT oprávněn 

kdykoliv změnit. 

2.11. Dodání zařízení EVSELECTU, instalace připojení a další služby budou EVSELECTEM účtovány 

dle individuální dohody s provozovatelem. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran 

3.1. EVSELECT se zavazuje poskytnout služby definované v článku 1.1. těchto obchodních 

podmínek.  

3.2. Provozovatel se zavazuje umožnit nabití elektromobilu u nabíjecích stojanů své nabíjecí 

stanice zákazníkům EVSELECTU v provozní době, je-li provozní doba uvedena u stanice v 

informačním systému EVSELECT na webovém rozhraní. Za tímto účelem se provozovatel 

zavazuje umožnit zákazníkům EVSELECTU volný přístup k nabíjecí stanici. V případě, že 

provozní doba nebyla stanovena, je provozovatel povinen umožnit zákazníkům EVSELECTU 

nabití časově neomezeně.  

3.3. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami provozovatel stvrzuje, že jsou nabíjecí stojany 

v provozuschopném stavu, a že splňují zákonné požadavky. V případě, že bude některý 

z nabíjecích stojanů dočasně nezpůsobilý řádného provozu, oznámí tuto skutečnost 

provozovatel bez zbytečného odkladu tak, že změní stav nabíjecího stojanu v uživatelském 

účtu na „mimo provoz“.  

3.4. Za každé jednotlivé porušení povinností dle článku 3.2. nebo článku 3.3. těchto obchodních 

podmínek je EVSELECT oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč splatnou na 

výzvu EVSELECTU. Při opakovaném nebo zvlášť závažném porušení některé z uvedených 

povinností je EVSELECT oprávněn smlouvu vypovědět.   

3.5. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo EVSELECTU na náhradu škody v plné výši. 

3.6. EVSELECT není povinen k náhradě škody, která vznikne provozovateli z důvodu chybně nebo 

nekompletně poskytnutých podkladů. 

3.7. Provozovatel plně odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s 

těmito podmínkami a/nebo právním řádem České republiky EVSELECTU, jiným 

provozovatelům, zákazníkům EVSELECTU nebo třetím osobám.  
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4. Platební podmínky a provize EVMAPA 

4.1. Výše jednotlivých tarifů včetně zúčtovacích měn (CZK nebo EUR) se zobrazují zákazníkům 

EVSELECTU na webovém rozhraní. Provozovatel se zavazuje udržovat veškeré ceny uvedené 

na webovém rozhraní v aktuálním stavu. Chybné uvedení ceny na webovém rozhraní jde 

k tíži provozovatele.  

4.2. Provozovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že úhradu ceny za nabití elektromobilu 

zákazníky EVSELECTU zprostředkovává EVSELECT. Provozovatel souhlasí s tím, že fakturu na 

celou cenu za nabití elektromobilu vystaví zákazníkovi EVSELECTU vlastním jménem 

EVSELECT. 

4.3. Provize EVMAPA. Za poskytované služby náleží EVSELECTU provize, která se vypočítá z ceny 

jednotlivých tarifů. Na procentuální sazbě provize se smluvní strany dohodnou individuálně. 

Pro jednotlivé tarify může být dohodnuta různá výše provize. Provize EVMAPA není účtována 

v případě, že provozovatel poskytuje nabíjení zcela zdarma, případně pokud účtuje zákazníkům 

EVSELECTU pouze cenu elektřiny, která nepřevyšuje okamžité náklady provozovatele na 

elektřinu. Do těchto nákladů se nezapočítává  měsíční platba dodavateli el. energie. za 

rezervovaný příkon a  poplatek za  jistič. Provize  EVMAPA jsou evidovány v uživatelském účtu 

provozovatele v záložce „Provize“.  

4.4. Provozovatel vystaví fakturu EVSELECTU nejpozději do 15. dne po skončení příslušného 

fakturačního období. Nejkratším možným fakturačním obdobím je kalendářní měsíc, 

nejdelším možným fakturačním obdobím je kalendářní rok. Faktura bude vystavena na 

částku odpovídající souhrnu ceny za veškerá nabití elektromobilů zákazníky EVSELECTU u 

nabíjecích stanic daného provozovatele uskutečněná v průběhu příslušného fakturačního 

období.  Tato částka bude ponížena o provizi EVMAPA. Částky k fakturaci vypočte systém 

automaticky. Provozovatel vystaví fakturu dle vyúčtování na webovém rozhraní.  

Provozovatel si může ve svém uživatelském účtu aktivovat možnost automatického zasílání 

vyúčtování a podkladů k fakturaci e-mailem. 

4.5. EVSELECT provede úhradu podle data splatnosti uvedeného na faktuře, a to na bankovní 

účet provozovatele sdělený pro tento účel EVSELECTU, nebo jiným způsobem, na kterém se 

strany dohodnou. Provozovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že je 

provozovatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty podle článku 3.4. nebo 7.3. těchto 

obchodních podmínek nebo porušuje podstatnou povinnost dle těchto obchodních 

podmínek, zejména povinnosti dle článku 3.2. nebo 3.7. těchto obchodních podmínek, má 

EVSELECT právo pozdržet platbu až do data, kdy je daná povinnost splněna, a případná 

způsobená škoda nahrazena. 

4.6. Zejména pokud jde o mezinárodní převod peněz, může být převod finančních prostředků 

zatížen vyššími bankovními poplatky. Je zcela na uvážení poskytovatele, jak často si bude 

chtít nechat vyúčtované finanční prostředky zasílat. Veškeré bankovní poplatky jdou k tíži 

poskytovatele. Poskytovatel může fakturu vystavovat měsíčně, nebo i souhrnně za více po 
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sobě jdoucích měsíců, maximálně však ke konci kalendářního roku za ještě nefakturované 

období daného kalendářního roku. Tím množství bankovních poplatků efektivně sníží. 

5. Trvání smlouvy a její ukončení 

5.1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Pokud má provozovatel zájem o ukončení 

spolupráce, může ze svého profilu odstranit jeden nebo více nabíjecích stojanů, nebo zrušit 

svůj uživatelský účet. 

5.2. EVSELECT má právo smlouvu vypovědět bez výpovědní v případě, že provozovatel nedodrží 

povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek, zejména z článků 3.2., 3.3., 7.1. a 7.2. 

těchto obchodních podmínek.  

5.3. Výpověď musí být učiněna písemně, v případech smluv sjednaných elektronickou cestou lze 

též elektronicky. Výpověď je účinná doručením výpovědi druhé smluvní straně. 

5.4. Při výpovědi smlouvy ze strany EVSELECTU bude uživatelský účet provozovatele neprodleně 

zrušen a provedeno vyúčtování. 

5.5. Výpovědí smlouvy nebo jiným ukončením spolupráce kteroukoliv ze stran nejsou dotčena 

práva a povinnosti stran, která mají ze své povahy trvat i po ukončení smlouvy, zejména 

nárok na vypořádání existujících závazků, právo na náhradu škody nebo na úhradu smluvní 

pokuty. 

6. Reklamace 

6.1. Pokud profil provozovatele na webovém rozhraní neodpovídá údajům zadaným 

provozovatelem, upozorní provozovatel na tuto skutečnost EVSELECT prostřednictvím 

webového rozhraní nebo kontaktního e-mailu. EVSELECT se zavazuje bez zbytečného 

odkladu provést opravu. 

6.2. Reklamaci vyúčtování je provozovatel povinen podat nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu 

byly poskytnuty podklady pro fakturaci.  

7. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky EVSELECTU 

7.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být provozovateli sděleny informace, které jsou 

označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Za důvěrnou 

informaci EVSELECT výslovně označuje smlouvu, včetně těchto podmínek. Provozovatel se 

zavazuje tyto informace zejména: 

• uchovávat jako důvěrné; 

• neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;  

• nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy; 

• nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem. 
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7.2. Dále se provozovatel zavazuje, že nebude bez souhlasu EVSELECTU pořizovat kopie 

podkladů, které mu byly předány.  

7.3. V případě nedodržení povinnosti dle článku 7.1 a 7.2 může být provozovateli účtována 

smluvní pokuta ve výši 100.000 Kč. 

8. Závěrečná ustanovení 

8.1. Provozovatel souhlasí s tím, že bez předchozího písemného souhlasu EVSELECTU nemá 

nárok na postoupení či převod svého uživatelského účtu, smlouvy o spolupráci nebo její 

části nebo pohledávek vůči EVSELECTU na třetí osobu. 

8.2. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou 

obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí 

českým právem.  

8.3. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušnými 

českými soudy. 

8.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, 

nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se 

neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo 

nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a 

doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15.3.2017. 
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