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Všeobecné obchodní podmínky společnosti  

SPIE Elektrovod, a. s., odštěpný závod Brno 

 

- DODÁNÍ DÍLA - 

 

S účinností ke dni 04.10.2021 vydává společnost SPIE 
Elektrovod, a. s., se sídlem Prievozská 4C, 824 66 Bratislava 
26, Slovensko, IČO: 36 863 513, zapsaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 5058/B, 
podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného 
závodu SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno, se 
sídlem Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 
62161172, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v 
Brně, sp.zn. A 9525  (dále jen „Objednatel" nebo i „SPIE 
Elektrovod, a.s."), následující všeobecné obchodní podmínky: 

 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti SPIE 
Elektrovod, a. s. jako Objednatele (dále jen „Všeobecné 
obchodní podmínky" nebo „VOP"), určují hlavní zásady a 
principy obchodních vztahů založených smlouvou o dílo na 
provedení Díla (dále také jen „SOD") nebo rámcovou smlouvou 
o dílo na provedení Díla (dále také jen "Rámcová smlouva"), 
uzavřenými mezi společností SPIE Elektrovod, a.s. jako 
Objednatelem a jejími obchodními partnery jako zhotovitelem a 
/ nebo na základě objednávky Objednatele na provedení Díla, 
potvrzené ze strany Zhotovitele podle těchto VOP (dále také jen 
„Objednávka") (dále SOD, Rámcová smlouva a / nebo 
Objednávka i jen jako „Smlouva"). 

2. Všechna ustanovení uvedená v těchto VOP jsou platné a 
účinné, pokud není písemnou smlouvou se Zhotovitelem 
explicitně uvedeno jinak. Tyto obchodní podmínky jsou 
vyhotoveny v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 
Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník") a tvoří nedílnou součást Smlouvy. 

3. Na otázky neupravené Smlouvou (SOD, Rámcovou 
smlouvou nebo Objednávkou) nebo neupravené ustanoveními 
VOP se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku. 
Pokud některé otázky nelze řešit podle jeho ustanovení, řeší se 
podle předpisů občanského práva. Pokud je nelze řešit ani 
podle předpisů občanského práva, posoudí se podle 
obchodních zvyklostí, případně podle zásad, na kterých spočívá 
občanský zákoník. 

 

Čl. II 

Definice pojmů 

Vedle definic některých pojmů uvedených v textu těchto VOP s 
velkým počátečním písmenem mají níže uvedené pojmy 
začínající velkým počátečním písmenem následující definice 
bez ohledu na jejich použití v jednotném nebo množném čísle: 

Dílo - zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a 
dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným 
výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava 
nebo úprava stavby nebo její části. Předmět Díla je definován 
ve Smlouvě, případně v jejích přílohách. 

Montážní pracoviště - staveniště, resp. místo provádění Díla. 

Objednatel - SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno, se 
sídlem Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 
62161172, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v 
Brně, sp.zn. A 9525, která od Zhotovitele požaduje provedení a 
dodání Díla a zavazuje se za Dílo zaplatit. 

Zhotovitel - fyzická či právnická osoba, která se zavázala 
provést Dílo na svůj náklad a nebezpečí a řádně dokončené 
Dílo předat Objednateli včetně jeho zaměstnanců, pracovníků, 
subdodavatelů, pověřenců a jiných spolupracujících osob. 

Smlouva - SOD, Rámcová smlouva, případně Objednávka, 
která je Zhotovitelem potvrzena ve smyslu čl. XVI těchto VOP, 
včetně jejich všech příloh a dodatků, přičemž pokud je to s 
ohledem na konkrétní ustanovení VOP aplikovatelné, zahrnuje 
tento termín i VOP. 

Protistrana - smluvní strana Smlouvy. 

 

Čl. III 

Vznik Smlouvy 

1. Smlouva musí mít písemnou formu. 

2. Smlouva je uzavřena: 

a) dnem podpisu písemného vyhotovení SOD nebo Rámcové 
smlouvy všemi smluvními stranami nebo 

b) dnem písemného, případně elektronického potvrzení 
Zhotovitele, kterým Zhotovitel akceptuje podmínky navrženy 
Objednatelem v Objednávce a v těchto Všeobecných 
obchodních podmínkách ve smyslu čl. XVI těchto VOP. 

3. Dodatečné změny Smlouvy jsou platné, jestliže byly písemně 
potvrzeny všemi Smluvními stranami. 

4. Aplikace všeobecných obchodních podmínek Zhotovitele 
nebo jakýchkoli jiných všeobecných obchodních podmínek je 
tímto výslovně vyloučena, pokud se Smluvní strany písemně 
nedohodnou jinak. 

 

Čl. IV 

Čas a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen předat řádně a včas provedené Dílo v 
místě dohodnutém ve Smlouvě. Pokud místo předání není ve 
Smlouvě zvlášť ujednáno, je Zhotovitel povinen dotázat se  
Objednatele na místo předání Díla, pokud není přesně uvedeno 
v projektové dokumentaci. 

2. Zhotovitel je povinen v dohodnutém termínu nebo v 
dohodnuté lhůtě Dílo provést a předat jej Objednateli. V případě, 
že byl na zhotovení Díla dohodnutý harmonogram sestávající z 
více milníků, Zhotovitel je povinen dodržet i každý z těchto 
milníků; pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, nedodržení 
jakéhokoli milníku se považuje za nepředání Díla (resp. jeho 
části) řádně a včas a zakládá Objednateli práva s tímto 
porušením spojená. 

3. Dodací lhůta pro provedení Díla začíná běžet ode dne 
podpisu SOD nebo Rámcové smlouvy všemi Smluvními 
stranami nebo ode dne potvrzení objednávky Objednatele 
Zhotovitelem písemně nebo elektronicky, pokud se Smluvní 
strany nedohodly jinak. Změna termínu provedení Díla je možná 
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pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě, v případě 
Objednávky se za písemný dodatek podle předchozí věty 
považuje rovněž odsouhlasení změny termínu provedení Díla 
potvrzeno elektronicky z e-mailových adres Objednatele a 
Zhotovitele uvedených v Objednávce. 

4. Pokud je dodací termín ve Smlouvě stanoven konkrétním 
datem a Objednatel je v prodlení se splněním své povinnosti 
poskytnout nezbytnou součinnost dohodnutou ve smlouvě, 
dodací lhůta se prodlužuje o stejný počet pracovních dní, kolik 
je prodlení Objednatele se splněním této povinnosti. 

5. Dohodnutá dodací lhůta na dodání Díla uvedená ve Smlouvě 
platí, pokud nenastanou nepředvídatelné nebo na vůli stran 
nezávislé okolnosti (např. Případy vyšší moci uvedené v čl. XII 
odst. 7. těchto VOP), které znemožní její dodržení. 

6. Pokud ze Smlouvy nebo povahy Díla nevyplývá něco jiného, 
může zhotovitel provést Dílo před dohodnutým termínem a 
Objednatel může podle jeho úvahy provedené Dílo převzít. 

 

Čl. V 

Dodací podmínky a převzetí Díla 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn zhotovit Dílo podle 
Smlouvy, že předmět Díla obsahuje vše, co je potřebné pro 
řádné zhotovení Díla a že před začátkem prací s náležitou 
odbornou péčí prověřil, že dokumenty a podklady pro zhotovení 
Díla převzaté od Objednatele nemají nedostatky ani neobsahují 
rozpory se stanovenými technickými ukazateli (platnými 
technickými normami, projektovou dokumentaci, 
technologickými postupy, atd.) 

2. Zhotovitel je povinen Dílo předat včas a řádně, bez 
jakýchkoliv chyb a nedodělků tak, aby bylo kompletní a funkční 
a splňovalo požadovaný účel. 

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo výlučně v dohodnutém 
rozsahu, podle pokynů Objednatele. Jakékoli práce nad 
dohodnutý rozsah Díla je zhotovitel oprávněn provést jen na 
základě písemného dodatku ke Smlouvě, resp. na základě 
předchozí písemné dohody s Objednatelem zaznamenané 
elektronicky. Pokud Zhotovitel začne s prováděním takových 
prací před uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě nebo bez 
předchozí písemné dohody s Objednatelem zaznamenané 
elektronicky, Objednatel není povinen takové práce převzít a ani 
za jejich provedení zaplatit. Pokud bude nutné odstranit 
následky prací provedených Zhotovitelem bez předchozího 
uzavření dodatku, Zhotovitel je primárně povinen tyto následky 
odstranit sám, přičemž v případě, že Zhotovitel nebude 
pokračovat ve zhotovování Díla, bude povinen nahradit 
Objednateli veškeré náklady spojené s odstraňováním následků 
takových prací jako i případné škody způsobené takovými 
pracemi. 

4. Případné práce účtované v hodinové sazbě se před jejich 
zahájením musí výslovně písemně dohodnout. Úhrada prací 
provedených v hodinové sazbě se uskuteční pouze po 
předložení příslušných výkazů o odpracovaných hodinách 
podepsaných pověřenou osobou Objednatele. 

5. Zhotovitel není oprávněn pouze k dílčímu plnění předmětu 
Smlouvy. Neprovedení Díla v rozsahu, způsobem a / nebo v 
termínu dohodnutém ve smlouvě se považuje za podstatné 
porušení Smlouvy a zakládá nárok Objednatele na odstoupení 
od smlouvy. 

6. Zhotovitel předá Objednateli každý týden písemné zprávy o 

průběhu svých prací (v případě stavby vede stavební deník). V 
případě překročení dohodnutého termínu dokončení nebo 
závazně stanoveného milníku, se dostává Zhotovitel bez další 
upomínky do prodlení. Pokud je ohroženo dodržení 
dohodnutého termínu nebo milníku, Zhotovitel musí neprodleně 
písemně informovat Objednatele a na vlastní náklady přiměřeně 
urychlit průběh svých prací. K urychlovacím opatřením patří 
např. zvýšené nasazení personálu a materiálních zdrojů, práce 
během víkendů a svátků apod. Příslušné povolení k 
urychlovacím opatřením si musí zajistit Zhotovitel na vlastní 
náklady. 

7. Zhotoviteli je známo, že v případě nedodržení dohodnutých 
termínů nebo milníků vzniknou Objednateli či investorovi  
dodatečné náklady, které bude v plném rozsahu a v jakékoliv 
výši oznámené Objednatelem snášet Zhotovitel, a to i v případě, 
že by z důvodu nedodržení výše uvedených termínů byla nutná 
mimořádná opatření, jako např. provizoria atd. Výjimkou je 
pouze případ, pokud je zpoždění prokazatelně zaviněné 
Objednatelem. 

8. Zhotovitel alespoň tři (3) pracovní dny před plánovaným 
termínem předání Díla oznámí Objednateli, kdy přesně bude 
Dílo připraveno na předání. Objednatel si v souladu s tímto 
oznámením dohodne se Zhotovitelem přesný čas převzetí Díla 
provedeného podle Smlouvy. 

9. Řádně provedení Díla se prokazuje provedením dohodnutých 
zkoušek a kontrol. Dílo se považuje za dokončené až tehdy, 
když se tyto zkoušky a kontroly úspěšně provedou. Výsledek 
zkoušek se zachytí ve smyslu odst. 13 tohoto článku VOP v 
protokolu o předání a převzetí Díla, který podepíší oprávnění 
zástupci všech stran. 

10. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít Dílo i s 
případnými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému, plynulému a 
bezpečnému užívání Díla pro dohodnutý účel. Termín 
odstranění těchto nedostatků bude dohodnut v protokolu o 
předání a převzetí Díla podle odstavce 13 tohoto článku. 
Objednatel je oprávněn zadržet 20% z ceny Díla, která je 
předmětem předání a převzetí, dokud nedostatky uvedené v 
protokolu o předání a převzetí Díla nebudou odstraněny. 

11. Zhotovitel je povinen Objednateli předat s Dílem i doklady, 
které jsou potřebné k převzetí a řádnému užívání či kolaudaci 
Díla včetně potvrzení o provedení zkoušek ve smyslu odst. 9 
tohoto článku VOP spolu s jejich výsledky, jakož i další doklady 
stanovené ve smlouvě, a to nejpozději v den předání Díla. 

12. Zhotovitel je dále povinen nejpozději při předání Díla 
Objednateli předat Objednateli kopii stavebního deníku, 
příslušnou technickou dokumentaci k Dílu, atesty materiálů 
použitých při provedení Díla a doklady o provedených 
zkouškách, případně jiné listiny, pokud to předepisují obecně 
závazné právní předpisy nebo příslušné technické předpisy 
nebo pokud jsou požadované Objednatelem nebo jejich 
předložení je obvyklé vzhledem k charakteru Díla či vyplývá 
z projektové dokumentace či správních rozhodnutí. 

13. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, 
který podepíší oprávnění zástupci všech stran. V protokolu o 
předání a převzetí Díla budou obsaženy výsledky všech 
zkoušek ve smyslu odst. 9 tohoto článku VOP, dále všechny 
dohody smluvních stran, které byly přijaty během předání Díla, 
vymezení vytýkaných vad a nedodělků a lhůty pro jejich 
odstranění. Zaslání faktury nebo konečné zprávy Zhotovitele o 
provedení Díla, případně jakéhokoli jednostranného úkonu o 
provedení Díla ze strany Zhotovitele, se nepovažuje za protokol 
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o předání a převzetí Díla podle tohoto ustanovení. Podepsáním 
protokolu o předání a převzetí Díla bez uvedení případných vad 
a nedodělků ze strany Objednatele nedochází k uznání 
Objednatele, že dodané Dílo je bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků. 

14. Pokud se Strany dohodly na postupném předávání Díla v 
jednotlivých milnících, ustanovení tohoto článku se použijí 
přiměřeně pro každou předávanou část Díla v každém milníku 
dohodnutém ve smlouvě a stejně se použijí přiměřeně při 
předávání Díla po odstranění již dříve vytčených vad a 
nedodělků. 

 

Čl. VI 

Podmínky provedení Díla 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v souladu s platnými 
technickými normami, s technologickými postupy Objednatele a 
platnou projektovou dokumentací, kterou převezme od 
Objednatele v papírové formě (jedno paré), proti podpisu. 

2. Zhotovitel je povinen: 

a) udržovat na převzatém Montážním pracovišti pořádek a 
čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi; 

b) zajistit hlídání Montážního pracoviště na vlastní náklady; 

c) udržovat pořádek a čistotu na používaných komunikacích a 
na Montážním pracovišti a odstraňovat případné vzniklé škody 
a / nebo znečištění cest a / nebo Montážního pracoviště v 
pravidelných intervalech, případně v intervalech požadovaných 
Objednatelem, přičemž v případě jakéhokoliv postihu 
Objednatele ze strany jakýchkoli třetích osob včetně orgánů 
veřejné správy a / nebo samosprávy za jakékoli škody a / nebo 
znečištění cest a / nebo Montážního pracoviště a / nebo 
soukromých a / nebo veřejných prostranství ze strany 
Zhotovitele a / nebo jakýchkoli jeho subdodavatelů je Zhotovitel 
povinen nahradit Objednateli jakoukoli vzniklou škodu, a to 
zejména, nikoli však výlučně, náhradu případné finanční sankce 
uložené Objednavateli za jakoukoliv škodu či újmu a / nebo 
znečištění ve smyslu tohoto ustanovení v plném rozsahu. 

3. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen „BOZP") jakož i protipožární opatření (dále jen „PO") 
vyplývající z povahy vlastních prací si na Montážním pracovišti 
zajistí Zhotovitel v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy České republiky na vlastní náklady. Stejně Zhotovitel 
odpovídá na vlastní náklady za dodržování všech právních 
předpisů na ochranu složek životního prostředí či týkajících se 
ochrany památkového fondu apod., které mohou být 
provedením Díla dotčeny. Porušení této povinnosti se považuje 
za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele. 

4. Zhotovitel provádí práce ve vlastní režii a na vlastní 
odpovědnost, s vlastními pracovníky a v souladu se zákonem č.  
262/2006 Sb. - zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Zákoník práce“) a č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o zaměstnanosti“) a souvisejících právních předpisů. Porušení 
povinností uvedených v tomto článku s výjimkou využití 
subdodavatelů předem písemně schválených Objednatelem se 
považuje za podstatné porušení smluvních povinností 
Zhotovitele. 

5. Výkonem prací smí Zhotovitel pověřit jen zdravotně a 
odborně způsobilých a zkušených pracovníků, s platnými 
školeními, kvalifikacemi a oprávněními pro daný druh činnosti, 

které musí na požádání předložit Objednateli. 

6. Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci, 
subdodavatelé, dodavatelé a jiné osoby podílející se na 
realizaci Díla byly vybaveny příslušnými osobními ochrannými 
pracovními prostředky po celou dobu realizace Díla a dodržovali 
příslušná ustanovení BOZP a PO. 

7. Zhotovitel před zahájením realizace Díla musí písemně 
předložit Objednateli jmenný seznam pracovníků, kteří se 
budou na jeho realizaci podílet, a to včetně pracovníků 
subdodavatele v případě, bude-li Zhotovitel realizovat Dílo 
prostřednictvím subdodavatelů v souladu se Smlouvou a těmito 
VOP. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit projektovému 
manažerovi Objednatele každou změnu, která se týká 
nasazeného personálu a uvedený seznam náležitě upravit. 

8. K plnění svých smluvních závazků smí Zhotovitel využít 
subdodavatelů jen s předem uděleným písemným souhlasem 
ze strany Objednatele. Toto neplatí pro dodání certifikovaných 
materiálů v souladu s projektovou dokumentací, za které přebírá 
odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel je zodpovědný, aby byl takto 
dodaný materiál odzkoušen v souladu s projektovou 
dokumentací a odpovídajícími normami, o čemž bude záznam 
ve stavebním deníku a požadovaných protokolech. Žádost 
Zhotovitele na zapojení subdodavatelů ani již udělený souhlas 
Objednatele na využití subdodavatelů Zhotovitelem nezbavuje 
Zhotovitele od jeho smluvní odpovědnosti jakoby Dílo nebo jeho 
část vykonával sám. Zhotovitel je povinen uložit jeho 
subdodavateli všechny povinnosti, které má zhotovitel v 
souvislosti s příslušnými částmi dodávky podle Smlouvy vůči 
Objednateli. Za subdodavatele, jakož i jejich personál, 
zaměstnance, zmocněnce či dodavatele, je Zhotovitel 
odpovědný stejným způsobem, jako by prováděl dílo sám. 

9. Zhotovitel na realizaci Díla výhradně používá nářadí, materiál 
a stroje určené a certifikované pro daný druh prací s platnými 
revizními zkouškami, resp. všemi oprávněními, potvrzeními a 
certifikáty vyžadovanými platnými právními předpisy a 
příslušnými technickými normami. 

10. Vedením prací nebo dozorem smí Zhotovitel pověřit jen 
osobu s potřebným vzděláním, praxí, nebo kvalifikací na tuto 
činnost, pokud je vyžadována Smlouvou či právními předpisy 
nebo správními rozhodnutími. 

11. Zhotovitel zajistí účast jeho zaměstnanců na přebírání jeho 
prací a dodávek zástupcem Objednatele a provede okamžitá 
opatření k odstranění zjištěných vad, nedodělků a odchylek Díla 
od projektu, resp. projektové dokumentace. 

12. Odpady a nečistoty vzniklé činností Zhotovitele je Zhotovitel 
povinen odstranit na své náklady k termínu předání Díla, resp. 
k termínu odstranění vad a nedodělků dohodnutém v protokolu 
o předání a převzetí Díla. Ustanovení odst. 2 písm. c) tohoto 
článku VOP se použije přiměřeně. 

13. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště, resp. 
Montážního pracoviště stavební deník, do kterého se budou 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Ve 
stavebním deníku budou zapsány všechny skutečnosti, které 
mají rozhodující vliv na provádění Díla. V průběhu pracovního 
času musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. 
Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla 
bez vad a nedodělků Objednateli. Pokud Objednatel nesouhlasí 
s provedeným záznamem Zhotovitele, je povinen připojit jeho 
vyjádření nejpozději do tří (3) pracovních dnů od 
prokazatelného seznámení se se sporným záznamem. 
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14. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění 
Díla. Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel provádí Dílo v 
rozporu s jeho zákonnými či smluvními povinnostmi, projektem 
a / nebo projektovou dokumentací, je Objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním Díla a Dílo prováděl řádným způsobem, resp. 
prováděl Dílo v souladu se Smlouvou, projektem, resp. 
projektovou dokumentací a v souladu s právními předpisy. 
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost ve lhůtě stanovené 
Objednatelem pro tento účel, Objednatel má právo od Smlouvy 
odstoupit, a to i v tom případě, že by postup Zhotovitele vedl k 
nepodstatnému porušení Smlouvy, přičemž Zhotovitel v plném 
rozsahu odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli, 
a to i v případě, pokud Objednatel z výše uvedeného důvodu od 
Smlouvy odstoupí. 

15. Za nedodržení předpisů v oblasti BOZP a PO Zhotovitelem, 
zaměstnanci Zhotovitele, jeho subdodavateli, dodavateli a 
jinými osobami na Montážním pracovišti je Objednatel oprávněn 
požadovat od Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 2.600,-CZK za 
každý den porušování jakýchkoliv předpisů souvisejících s 
BOZP a PO, a to i opakovaně až do odstranění tohoto stavu, 
přičemž nárok Objednatele na náhradu škody či jiné újmy tím 
není dotčen. 

16. Veškeré práce je Zhotovitel povinen provádět pracovníky s 
potřebnou kvalifikací a oprávněním. Objednatel je oprávněn 
vykázat ze stavby Zhotovitele, pracovníka Zhotovitele nebo jeho 
subdodavatele, pokud zjistí, že tato osoba závažně nebo 
opakovaně porušuje technologický postup Objednatele, BOZP 
a / nebo PO, resp. nařízení koncového zákazníka Objednatele 
nebo Objednatele, případně právní předpisy. Zhotovitel musí 
okamžitě a na vlastní náklady zajistit opatření, aby nebyla 
ohrožena realizace a termín řádného a včasného dokončení 
Díla. 

17. Objednatel je oprávněn kdykoliv provést náhodnou 
orientační dechovou, resp. obdobnou zkoušku na přítomnost 
alkoholu resp. jiných omamných látek u pracovníků Zhotovitele 
nebo jeho subdodavatele. Při pozitivním nálezu bude pracovník 
okamžitě vykázán z Montážního pracoviště a Zhotoviteli bude 
udělena pokuta ve výši 39.000,- CZK / osoba. 

18. Vícenásobné porušení kteréhokoliv z odst. 15, 16 a / nebo 
17 tohoto článku VOP bude považováno za podstatné porušení 
Smlouvy a Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit. 

19. Pokud mají být v obsahu Díla nebo při provádění Díla 
použitý látky, které mají jednu nebo více nebezpečných 
vlastností, je Zhotovitel povinen v příslušné dokumentaci 
charakterizovat rizika vyplývající z používání Díla, identifikovat 
nebezpečí a určit opatření na bezpečnou manipulaci, 
skladování a přepravu těchto látek resp. tohoto Díla, a to 
zejména z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí. V 
případě, že je součástí Díla dodávka zboží, který obsahuje 
nebezpečné chemické látky nebo nebezpečné chemické 
přípravky, Zhotovitel je povinen poskytnout Objednavateli 
bezpečnostní list v souladu se zvláštními právními předpisy. 

20. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednavateli příslušné 
informace o ohrožení vyplývajících z používání Díla v určených 
provozních a uživatelských podmínkách, včetně informace o 
způsobu ochrany před těmito hrozbami a provést opatření 
vyplývající ze zvláštních předpisů k zajištění bezpečnosti, 
ochrany zdraví, jakož i z hlediska ochrany před požáry a 
ochrany životního prostředí. 

21. Mimořádné události, jako např. úrazy včetně smrtelných, 
úřední opatření, poškození, krádež a / nebo jakékoliv jiné 

okolnosti nasvědčující spáchání přestupku a / nebo deliktu a / 
nebo trestného činu a / nebo vzniku nebo možnosti budoucího 
vzniku škody musí Zhotovitel oznámit neprodleně telefonicky 
pověřenému zástupci Objednatele a následně písemně do 3 
pracovních dní od události, resp. od zjištění, že k takové události 
může dojít, Objednateli, jinak sám odpovídá za vzniklou škodu. 

22. Pokud Zhotovitel vykonává pro Objednatele stavební práce, 
demolice, udržovací, servisní, nebo čisticí práce a při provádění 
těchto prací vzniká odpad, potom Zhotovitel je  ve  vztahu  k 
tomuto oprávněnou osobou,  a to  bez  ohledu  na  to, že  ve  
smyslu  §  5 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech (dále jen 
„Zákon o odpadech“)  je  Objednatel jeho původcem, pokud 
není ve Smlouvě dohodnuto jinak. 

23. Pokud Zhotovitel v rámci Díla, které provádí pro 
Objednatele, přepravuje odpady nebo zajišťuje jejich přepravu, 
pak plní povinnosti v § 15 a § 46 Zákona o odpadech. 

24. Zhotovitel je povinen oddělit materiál, který mu poskytl 
Objednatel, od jiných materiálů, označit ho jako majetek 
Objednatele a uskladnit ho v souladu s podmínkami výrobce. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit tento materiál před nelegálním 
přístupem ze strany třetích osob a neprodleně informovat 
Objednatele o změnách jeho množství (např. v důsledku 
krádeže, poškození nebo spotřebování). 

25. Veškerý nepoužitý materiál poskytnutý Objednatelem je 
Zhotovitel povinen vrátit Objednateli v nepoškozeném stavu, v 
termínu dohodnutém mezi Zhotovitelem (nejpozději však k 
termínu konečného předání Díla) a vedoucím příslušného 
skladu Objednatele. V případě, že je vrácený materiál 
poškozen, Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli 
způsobenou škodu (cena materiálu, náklady na likvidaci 
materiálu jako odpadu, příp. jiné vzniklé náklady) v plném 
rozsahu. Zhotovitel prokazuje splnění této povinnosti 
potvrzením výdejky oprávněným zaměstnancem SPIE 
Elektrovod, a. s. V případě, že spolu s materiálem byly dodány 
i ocelové palety a bubny (kovové a dřevěné), je Zhotovitel 
povinen je vrátit a doklad o tom předložit při předání Díla. V 
případě nesplnění této povinnosti ze strany Zhotovitele má 
Objednatel právo požadovat od Zhotovitele: 

a) smluvní pokutu ve výši 3.900,- CZK za 1 ks ocelové palety a 
současně 

b) náhradu škody nejméně ve výši, kterou dodavatel bubnu 
fakturuje Objednateli, která není dotčena nárokům Objednatele 
na úhradu smluvní pokuty podle písmene a) tohoto odstavce. 

 

Čl. VII 

Odpovědnost Zhotovitele 

1. Podklady a údaje poskytnuté Zhotoviteli Objednatelem v 
souvislosti se Smlouvou ho v žádném případě neosvobozují od 
povinnosti jejich kontroly vzhledem k okolnostem, které jsou 
nezbytné pro bezvadné plnění závazků v souladu se Smlouvou 
a příslušnými předpisy a normami. 

2. Zhotovitel je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu 
písemně informovat o zjištěných nedostatcích v předané 
dokumentaci, podkladech, materiálech a jiných věcech 
převzatých od Objednatele v souladu s § 2594 občanského 
zákoníku, včetně návrhů na jejich řešení, které musí být po 
dohodě stran realizované v přiměřené lhůtě. V případě, že si 
Zhotovitel nesplní tuto povinnost, odpovídá za všechny škody 
tím vzniklé. 
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3. Případná spoluúčast Objednatele, např. při dimenzování, 
konstrukci, výběru materiálů a jejich zpracování, konzervaci a 
skladování, při výběru subdodavatelů, jakož i při posuzování a 
schvalování podkladů k provedení Díla, nezprošťuje Zhotovitele 
od výhradní odpovědnosti za plnění jeho závazků v souladu se 
Smlouvou. 

 

Čl. VIII 

Cena Díla 

1. Cena Díla je cena stanovena dohodou Smluvních stran a 
obsahuje všechny náklady nutné k provedení Díla tak, aby 
mohlo být realizováno bez potřeby víceprací. 

Zhotovitel uzavřením Smlouvy souhlasí s dohodnutým 
objemem a obsahem prací (uvedeným zejména, nikoliv však 
výlučně ve výkazu výměr, soupisu prací apod.) a prohlašuje, že 
tento objem a obsah prací si řádně nastudoval, porovnal s 
projektovou dokumentací a nemá vůči němu výhrady. V 
případě, že Zhotovitel výhrady měl, řádně písemně / 
elektronicky upozornil Objednatele na nesoulad objemu a 
obsahu prací s projektovou dokumentací před uzavřením 
Smlouvy / potvrzením Objednávky; platí tedy nevyvratitelná 
právní domněnka, že pokud žádné výhrady Zhotovitele 
Objednateli doručeny nebyly, Zhotovitel žádné výhrady neměl, 
s čím Zhotovitel souhlasí. 

2. Objednatel je povinen zaplatit cenu Díla sjednanou ve 
smlouvě způsobem určeným ve Smlouvě. 

3. Cena je sjednána v českých korunách bez DPH, pokud ve 
Smlouvě není uvedeno jinak. K ceně Díla bude fakturována 
DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále „Zákon o DPH") a 
v souladu s platnou legislativou Evropské unie. 

4. Cena za Dílo zahrnuje všechny materiální i personální 
náklady, včetně vedlejších nákladů a výdajů Zhotovitele, které 
jsou nezbytné pro realizaci Díla dle Smlouvy. Sem patří mimo 
jiné veškeré náklady na zřízení Montážního pracoviště, jeho 
vyklizení, k zajištění Montážního pracoviště, ubytování a 
stravování personálu Zhotovitele, na příslušné odzkoušené 
nářadí odpovídajícího stavu, zařízení, pracovní prostředky, 
osobní ochranné prostředky, dopravní, spediční, celní, pojistné 
náklady, správní poplatky, náklady spojené s balením, 
přepravou a nakládáním a vykládáním materiálu a / nebo Díla, 
náklady na zajištění BOZP a PO, cena za udělení licencí (s 
právem poskytnout sublicenci) či jiná práva k duševnímu 
vlastnictví či průmyslového vlastnictví apod., náklady spojené 
se splněním požadavků vyplývajících z platné legislativy v 
oblasti ochrany životního prostředí, na odstranění znečištění, 
poplatky pro nakládání s odpady, provedení výrobně 
kontrolních zkoušek a zaškolení obsluhy, zajištění uskladnění a 
střežení materiálu Objednatele podle čl. VI odst. 24 VOP atd., A 
to jak ve vztahu k Zhotoviteli a jeho zaměstnancům, tak i ve 
vztahu k jeho případným subdodavatelem a jejich 
zaměstnancům a jiným pracovníkem. Pro vyloučení jakýchkoliv 
pochybností, Zhotovitel není oprávněn požadovat od 
Objednatele jakýkoli náklad spojený se zhotovováním Díla 
prostřednictvím jakéhokoli subdodavatele. 

5. Zhotovitel odpovídá za to, že dohodnutá cena Díla je 
celkovou cenou za provedení Díla, a tedy za celý předmět 
Smlouvy, zahrnující všechny náklady spojené s jeho 
provedením uvedené v odst. 4 tohoto článku. Ke změně ceny 
Díla může dojít výlučně z výjimečných důvodů na základě 

písemného dodatku ke Smlouvě, podepsaného oběma 
smluvními stranami (v případě Objednávky i na základě 
elektronického odsouhlasení změny ceny Díla odeslaného z e-
mailové adresy Objednatele uvedené v Objednávce a zaslány 
e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou v Objednávce), 
přičemž Zhotovitel je povinen prokázat vznik takového 
výjimečného důvodu. Výjimečným důvodem pro změnu ceny je 
pouze: 

a) nepředvídaná legislativní změna v cenové oblasti během 
trvání Smlouvy, mající vliv na předmět Smlouvy; 

b) písemné objednání víceprací ze strany Objednatele / v 
případě Objednávky e-mailové s potvrzením, které nebyly 
zahrnuty v předmětu Díla podle Smlouvy; a 

c) časový posun realizace Díla způsobený zaviněním 
Objednatele o více než 3 měsíce - v tomto případě se cena za 
Dílo upraví o výši roční inflace během provádění Díla 
vyhlášenou Českým statistickým úřadem, a to vždy od prvního 
dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo takové 
vyhlášení oficiálně provedeno. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením Smlouvy se 
důkladně seznámil s podmínkami provedení Díla, s podklady 
pro jeho provedení, s místem provedení Díla, přičemž 
dohodnutá cena Díla podle Smlouvy vychází z důsledné 
znalosti těchto okolností. Zhotovitel proto prohlašuje, že si 
nebude uplatňovat zvýšení ceny za provedení Díla v důsledku 
jeho omylu při posuzování výše uvedených okolností. 

7. Zařízení, nářadí a pomocné materiály, které poskytne 
Objednatel na požádání Zhotoviteli, budou fakturovány dle 
ceníku Objednatele. 

 

Čl. IX 

Platební podmínky 

1. Fakturovaná částka ceny Díla, kterou je Zhotovitel oprávněn 
fakturovat, odpovídá jen skutečně zrealizovanému výkonu na 
základě soupisu skutečně zrealizovaných prací na Díle, 
schváleného pověřeným zástupcem Objednatele v 
maximálních množstvích dohodnutých ve Smlouvě, pokud 
nebude písemně nebo elektronicky dohodnuto jinak s 
pověřeným zástupcem Objednatele. 

2. Nárok na zaplacení ceny Díla vzniká Zhotoviteli řádným a 
včasným splněním jeho závazku provést pro Objednatele Dílo 
bez vad, řádně a za dohodnutých podmínek, čímž není dotčen 
odst. 8 tohoto článku VOP. 

3. Cenu za Dílo uhradí Objednatel po ukončení, předání a 
převzetí Díla na základě faktury, kterou Zhotovitel vystaví a 
doručí nejpozději do 15 dnů od vzniku daňové povinnosti a 
doručí Objednavateli podle čl. IX odst. 10 těchto VOP. 

4. Součástí faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí 
Díla nebo výkaz (odpracovaných hodin, ujetých kilometrů, atd.) 
Podepsaný všemi Smluvními stranami. V konečné faktuře se 
zohlední zálohová platba přijata na účet Zhotovitele, pokud byla 
smluvními stranami sjednána či byla Objednatelem hrazena. 

5. Splatnost faktury je 60 dnů od data jejího doručení na e-
mailovou adresu Objednavatele: doslefaktury@elvba.sk 
podle odst. 10 tohoto článku VOP, pokud nenastanou 
skutečnosti uvedené v odstavcích 7 a / nebo 8 tohoto článku 
nebo pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak. V případě, že 
splatnost faktury připadne na den pracovního volna nebo 

mailto:doslefaktury@elvba.sk
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pracovního klidu, bude se za den splatnosti považovat nejbližší 
následující pracovní den. Za zaplacení faktury se považuje 
odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch 
účtu Zhotovitele. 

6. Zhotovitel zajistí, aby jím vystavené faktury obsahovaly 
všechny potřebné náležitosti ve smyslu příslušných právních 
předpisů platných v ČR. Zhotovitel dále zajistí, aby jím 
vystavená faktura obsahovala obchodní jméno Objednavatele 
podle výpisu z Obchodního rejstříku, IČO, telefonický kontakt na 
osobu odpovědnou za fakturaci a číslo Smlouvy, resp. 
objednávky zadané v souladu s Rámcovou smlouvou. Dále 
musí faktura obsahovat původní Objednávku a jednoznačné 
přiřazení položek faktury k položkám v Objednávce. V případě, 
že Zhotovitel je plátcem DPH, je povinen doložit kopii osvědčení 
o registraci plátce DPH. Bankovní poplatky spojené s převodem 
cizí měny hradí Zhotovitel. 

7. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Zhotoviteli fakturu, která 
nebude obsahovat náležitosti a údaje podle odst. 3 až 6 tohoto 
článku VOP či právních předpisů, k doplnění. V takovém 
případě se zastaví běh lhůty splatnosti faktury a nová lhůta 
splatnosti začne běžet doručením originálu opravené faktury 
Objednateli spolu se všemi přílohami v souladu s odst. 3 až 6 
tohoto článku VOP. 

8. Objednatel není povinen uhradit jakoukoli fakturu po dobu, po 
kterou je Zhotovitel v prodlení s věcným plněním podle Smlouvy 
nebo podle dohodnutého harmonogramu prací na Díle. V tomto 
případě se lhůta splatnosti faktur přerušuje a nová lhůta začíná 
běžet ode dne, kdy byly dohodnuty práce skutečně provedené 
a řádně předány Objednateli podle těchto VOP. 

9. Pokud má Zhotovitel bankovní účet v tuzemsku, bankovní 
poplatky Objednatele nese Objednatel, bankovní poplatky 
Zhotovitele nese Zhotovitel. Pokud má Zhotovitel bankovní účet 
v zahraničí, bankovní poplatky na území České republiky bude 
snášet Objednatel, bankovní poplatky v zahraničí bude snášet 
Zhotovitel. V případě porušení smluvní podmínky související s 
úhradou nese veškeré bankovní poplatky ta strana, která 
porušení zavinila. 

10. Daňový doklad / faktura musí být vyhotovena výlučně 
elektronicky a zaslána na e-mailovou adresu Objednavatele: 
doslefaktury@elvba.sk. 

11. Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn vystavit 
fakturu jménem a na účet Zhotovitele, a to v případě, že 
Zhotovitel nevystaví fakturu ani do 10 dnů po výzvě 
Objednatele. Zhotovitel se zavazuje takto vystavené faktury 
bezvýhradně akceptovat. 

 

 

Čl. X 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení a jiná ujednání 

1. Pokud je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla dle Smlouvy 
(tj. neprovede Dílo řádně v dohodnutém termínu plnění), a to i 
částečně, má Objednatel právo požadovat od Zhotovitele 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny Díla, a to 
za každý den prodlení. V případě, že toto prodlení trvá déle než 
7 dní, smluvní pokuta počínaje 8. dnem je ve výši 0,2% z 
celkové ceny Díla, a to za každý den prodlení. Minimální výše 
smluvní pokuty při prodlení s provedením Díla delším než 7 dní 
představuje částku 2.600,- CZK. To platí i v případě nedodání 
nebo pozdního dodání dokladů, které jsou nezbytné k převzetí 

nebo k užívání Díla, nebo jiných dokladů, které je Zhotovitel 
povinen předložit Objednateli podle Smlouvy; ve vztahu k 
nároku na smluvní pokutu se nedodaných e nebo opožděné 
dodání dokladů, které jsou nezbytné k převzetí nebo k užívání 
Díla, nebo jiných dokladů, které je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli podle Smlouvy, považuje za nedodání Díla řádně a 
včas. Nárok Objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinností Zhotovitele provést Dílo řádně a včas 
není uplatněním ani úhradou této smluvní pokuty dotčen. 

2. Pokud je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla, byť jen 
částečně, po dobu delší než 14 dní, má Objednatel podle vlastní 
vůle právo zrušit objednávku / odstoupit od Smlouvy a současně 

a) požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 40% z celkové 
ceny Díla, s provedením kterého je Zhotovitel v prodlení, nebo 

b) uplatnit u Zhotovitele náklady vzniklé zabezpečením 
náhradního plnění a vzniklou škodu. 

Toto ustanovení se přiměřeně použije i pro případ nedodání 
nebo opožděného dodání dokladů, které jsou nezbytné k 
převzetí nebo k užívání Díla, nebo jiných dokladů, které je 
Zhotovitel povinen předložit Objednateli podle Smlouvy včetně 
čl. V odst. 11 těchto VOP. 

3. V případě dodání vadného Díla Objednatel může požadovat 
od Zhotovitele kromě náhrady škody i smluvní pokutu ve výši 
20% z celkové ceny Díla. 

4. V případě, že Zhotovitel je v prodlení s odstraňováním vad a 
uplatněné vady Díla neodstraní ve lhůtě dohodnuté v odst. 5 čl. 
XI. těchto Všeobecných obchodních podmínek, je Objednatel 
oprávněn požadovat od Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 
0,05% z celkové ceny Díla za každou jednotlivou reklamovanou 
vadu a za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit 
tuto reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě. 

5. V případě způsobení ekologické škody Zhotovitelem je tento 
povinen ekologickou škodu na vlastní náklady bez zbytečného 
odkladu odstranit. Objednatel je oprávněn uplatnit u Zhotovitele 
případné sankce uložené ze strany orgánů státní správy 
v oblasti ochrany životního prostředí v plném rozsahu. 

6. Pokud v důsledku porušení ustanovení Zákona o 
zaměstnanosti nebo Zákoníku práce ze strany Zhotovitele bude 
Objednavateli uložena pokuta ze strany příslušného orgánu 
veřejné moci, Objednatel je oprávněn vyúčtovat tuto sankci u 
Zhotovitele a tento je povinen uplatněnou sankci v plné výši 
neprodleně uhradit Objednateli. 

7. Zhotovitel je povinen vyfakturovanou smluvní pokutu uhradit 
do 30 dnů ode dne vystavení faktury. 

8. Ujednáním jakékoliv smluvní pokuty dle Smlouvy či těchto 
VOP není dotčen jakýkoli nárok Objednatele na náhradu škody 
či jiné újmy způsobené porušením povinnosti, která je zajištěna 
smluvní pokutou, a to i ve výši přesahující tuto smluvní pokutu. 

9. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti 
provést Dílo řádně a včas, včetně povinnosti dodat doklady 
podle Smlouvy řádně a včas. Nárok Objednatele na smluvní 
pokutu a / nebo náhradu škody nezaniká ani v případě 
odstoupení kterékoliv ze Smluvních stran od Smlouvy. 

10. Pokud je Objednatel v prodlení se splněním peněžitého 
závazku, může Zhotovitel požadovat od Objednatele úrok z 
prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky za každý den prodlení. 

11. Ve smyslu § 630 občanského zákoníku Zhotovitel 
akceptováním těchto VOP jako přílohou ke Smlouvě výslovně 
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prohlašuje, že prodlužuje promlčecí dobu na uplatnění 
jakýchkoli práv a nároků Objednatele vůči Zhotoviteli na 10 let, 
od kdy začala běžet. 

 

Čl. XI 

Záruka za jakost a vady Díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným 
ukončením a předáním předmětu Díla Objednateli v 
dohodnutém místě a v dohodnutém čase včetně všech dokladů, 
které jsou nezbytné k převzetí nebo k užívání Díla, nebo jiných 
dokladů, které je Zhotovitel povinen předložit Objednateli podle 
Smlouvy. Dílo má vady, jestliže neodpovídá podmínkám 
stanoveným ve Smlouvě a v příslušných právních předpisech a 
normách, nebo pokud jeho provedení neodpovídá výsledku 
určenému ve Smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho 
předání. Zhotovitel odpovídá za vady Díla vzniklé po tomto 
čase, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. Za 
vady Díla, na které se vztahuje záruka za jakost, odpovídá 
Zhotovitel v rozsahu této záruky. 

3. Zhotovitel odpovídá za to, že provedené Dílo nevykazuje ani 
žádné právní vady a že ze strany třetí osoby nebudou 
uplatňovány nároky z titulu porušení nebo ohrožení autorských 
práv, práv na ochrannou známku, patent nebo jiných 
obdobných práv. 

4. V případě provedení Díla s vadami je Objednatel oprávněn 
podle vlastní úvahy: 

a) požadovat (i) odstranění vad dodáním náhradního Díla za 
vadné Dílo za předpokladu, že předmět Díla vzhledem k jeho 
povaze lze vrátit nebo předat Zhotoviteli, (ii) dodání chybějící 
části Díla nebo (iii) odstranění právních vad, nebo 

b) požadovat odstranění vad opravou Díla, jestliže jsou vady 
opravitelné, nebo 

c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za Dílo, nebo 

d) odstoupit od Smlouvy. 

V případě, že má Dílo více vad různé povahy, je na uvážení 
Objednatele, zda a které z výše uvedených práv využije ve 
vztahu k jednotlivým vadám Díla, přičemž právo na přiměřenou 
slevu z ceny Díla ve smyslu odst. 4 písm. c) tohoto článku VOP 
může Objednatel uplatnit i vedle uplatnění nároků z odst. 4 
písm. a) a b) tohoto článku VOP. 

5. Objednatel vady (reklamaci) Díla Zhotoviteli písemně oznámí 
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel se 
zavazuje vyhovět uplatněnému nároku z vad Díla ihned, 
nejpozději do 5 dnů od uplatnění reklamace. Tímto postupem 
není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody či jiné újmy. 

6. V případě, že si objednatel uplatní u Zhotovitele nárok na 
odstranění vad a Zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě podle odst. 
5 tohoto článku VOP, Objednatel je oprávněn tuto vadu 
odstranit sám nebo tím pověřit třetí osobu a částku těchto 
vzniklých nákladů si uplatnit přímo u Zhotovitele. 

7. Zárukou za jakost Díla přebírá Zhotovitel závazek, že 
provedené Dílo bude minimálně během záruční doby způsobilé 
pro použití na dohodnutý nebo obvyklý účel a že si zachová 
dohodnuté nebo obvyklé vlastnosti, vlastnosti stanovené 
obecně závaznými právními předpisy, projektovou dokumentací 
a příslušnými technickými normami. Záruční doba se stanovuje 

na 60 měsíců, pokud ve Smlouvě není dohodnuto jinak a začíná 
běžet ode dne protokolárního převzetí Díla jako celku bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků Objednatelem, tj. neběží již od 
předání a převzetí jakékoli dílčí části Díla. Během záruční doby 
má objednatel právo uplatňovat nároky z vad uvedené v odst. 4 
tohoto článku za podmínek uvedených v předchozích 
odstavcích a v aplikovatelných právních předpisech. Nárok 
Objednatele na náhradu způsobené škody či jiné újmy není 
uplatněním nároků z vad Díla dotčen. 

 

Čl. XII 

Odpovědnost za škodu 

1. Smluvní strany si navzájem odpovídají za škodu způsobenou 
porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy včetně těchto 
VOP a z právních předpisů, ledaže porušující Smluvní strana 
prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi 
vylučujícími odpovědnost. 

2. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu, kterou mu 
způsobil porušením své povinnosti. 

3. Zhotovitel odpovídá Objednateli podle zákonných předpisů a 
těchto VOP za všechny škody či jiné újmy, které způsobil on, 
jeho zaměstnanci, subdodavatelé, včetně jejich zaměstnanců, 
dodavatelé včetně jejich zaměstnanců nebo pověřenci včetně 
jejich zaměstnanců. Toto platí i pro škody na pozemku, kde se 
zhotovuje Dílo či Montážním pracovišti či na jiném dotčeném 
místě, týkajícím se zhotovování Díla dle Smlouvy, pokud není 
dohodnuto jinak. 

4. Nárok na náhradu škody nezaniká ani v případě odstoupení 
od Smlouvy. 

5. Zhotovitel bude chránit Objednatele před všemi nároky třetích 
osob, které vyplynou z takových škod přímo či nepřímo v 
souvislosti se Smlouvou a Dílem. 

6. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady udržovat pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností a předložit jej 
Objednateli. Výše minimální pojistné částky může být 
stanovena ve Smlouvě, avšak nesmí být nižší než 25.505.000,- 
CZK. 

7. Vymezení okolnosti vylučující odpovědnost za škody, 
podmínky uplatnění nároků, jakož i postup při jejím vzniku 
vyplývají z ustanovení § 2005 odst. 2 a dále § 2894  a  násl.  
občanského  zákoníku. Za okolnosti vylučující odpovědnost za 
škodu se považují překážky, které nastaly po uzavření Smlouvy 
nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání ve splnění 
jejích povinností, pokud nelze rozumně předpokládat, že by 
povinná Smluvní strana takovou překážku nebo její následky 
odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku závazku 
tuto překážku předvídala, jde zejména, ale ne výlučně o 
následující okolnosti a skutečnosti: stávka, epidemie, 
pandemie, požár, přírodní katastrofa, mobilizace, válka, 
povstání, zabavení zboží, embargo, zákaz transferu deviz, 
poruchy a všeobecný nedostatek dopravních prostředků, 
všeobecný nedostatek vstupních materiálů a surovin, 
nezaviněná regulace odběru energií apod. 

8. Smluvní strana postižená okolností vylučující odpovědnost za 
škodu je povinna neprodleně oznámit tuto skutečnost druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti 
za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, pokud 
jejich splnění bylo ovlivněno nebo znemožněno okolnostmi 
vylučujícími odpovědnost. V tomto případě se prodlužuje lhůta 
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plnění smluvních povinností o dobu, po kterou budou následky 
neodvratitelných okolností trvat. 

9. Ustanovení § 2902 věty druhé a § 2953 odst. 1 věty první 
občanského zákoníku se nepoužije pro účely náhrady škody 
Objednateli způsobené Zhotovitelem nebo personálem 
Zhotovitele. 

10. Škoda se nahrazuje v penězích; jestliže však o to oprávněná 
strana požádá a je-li to možné a obvyklé, nahrazuje se škoda 
uvedením v předešlý stav. 

 

Čl. XIII 

Právo na audit 

1. Zhotovitel je povinen vést úplné a přesné doklady a 
informace, týkající se plnění předmětu Smlouvy ve smyslu odst. 
2 tohoto článku VOP. 

2. Objednatel nebo jím pověřená právnická osoba nebo fyzická 
osoba je oprávněna požadovat od Zhotovitele předložení 
dokladů a informací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy, 
resp. způsobilých prokázat možný vliv na plnění předmětu 
Smlouvy. Mezi takové doklady patří zejména, ale ne výlučně, 
stavební deník, pořizovací účetní doklady a záznamy, záznamy 
projektového účetnictví, smlouvy uzavřené se subdodavateli, 
dodavateli a / nebo pověřenci, protokoly, záznamy a jiné 
evidence o školeních bezpečnosti a ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci použitých při plnění předmětu Smlouvy, 
certifikáty a jiné doklady prokazující dosahování standardů 
kvality v souvislosti s předmětem smlouvy, doklady prokazující 
řádné a včasné plnění mezd a odvodových povinností za 
zaměstnance použitých pro plnění předmětu smlouvy a 
ostatních daňových povinností. Zhotovitel je povinen vyhovět 
požadavku Objednatele nebo jím pověřené právnické osoby 
nebo fyzické osoby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 
dnů ode dne doručení takového požadavku Zhotoviteli. 

3. Zhotovitel si splní povinnost uvedenou v odst. 2 tohoto článku 
tím, že ve stanovené lhůtě doručí požadované doklady 
Objednateli nebo jím pověřené právnické osobě nebo fyzické 
osobě a v případě požadavku Objednatele umožní přístup do 
prostorů, místností, zařízení, resp. připojení k technickým 
zařízením, kde jsou tyto doklady nebo informace k dispozici. 

4. Zhotovitel je povinen ve svých subdodavatelských smlouvách 
a objednávkách požadovat od svých subdodavatelů, aby vedly 
úplné a přesné záznamy ve smyslu tohoto článku VOP v 
souvislosti s každou subdodavatelskou smlouvou nebo 
objednávkou uzavřenou, resp. vystavenou Zhotovitelem v 
souvislosti se Smlouvou, a aby umožnili kontrolu těchto 
záznamů Objednatelem za podmínek a v období, jak je uvedeno 
v tomto článku VOP a spolupracovali při výkonu kontroly ze 
strany Objednatele. 

5. Objednatel nebo jím pověřená právnická osoba nebo fyzická 
osoba je oprávněna požadovat od Zhotovitele doklady a 
informace podle tohoto článku Smlouvy kdykoliv během doby 
účinnosti Smlouvy, jakož i dalších pět let ode dne skončení její 
účinnosti. Zároveň, během téže doby, je Objednatel oprávněn 
uchovávat u sebe takto poskytnuté doklady a informace, včetně 
jejich uchovávání ve svých informačních systémech. Zhotovitel 
je povinen zajištěním ve svých subdodavatelských smlouvách a 
objednávkách požadovat od svých subdodavatelů uchování 
dokladů a informací ve smyslu předchozí věty za účelem 
případné kontroly ze strany Objednatele. 

6. Jakékoliv porušení povinností Zhotovitele uvedených v tomto 
článku se považuje za podstatné porušení Smlouvy, které 
opravňuje Objednatele odstoupit od Smlouvy. Navíc pokud 
Zhotovitel poruší svou povinnost poskytnout Objednateli nebo 
jím pověřené právnické osobě nebo fyzické osobě doklady a 
informace ve smyslu tohoto článku Smlouvy, Objednatel může 
požadovat od Zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 
12.800,- CZK za každý případ porušení této povinnosti. Nárok 
na náhradu škody či jiné újmy, která vznikne Objednateli z 
důvodu porušení této povinnosti, není tímto dotčen. 

7. Objednatel zabezpečí ochranu dokladů a informací, které mu 
byly poskytnuty Zhotovitelem, resp. jeho subdodavatelem ve 
smyslu tohoto článku, a které byly označeny Zhotovitelem, resp. 
jeho subdodavatelem jako jeho obchodní tajemství nebo mající 
důvěrná. Ve stejném rozsahu Objednatel zaváže k ochraně i 
právnické osoby nebo fyzické osoby, které pověří činnostmi 
podle tohoto článku VOP. 

 

Čl. XIV 

Přerušení výkonu prací ze strany Objednatele 

1. Objednatel je oprávněn bezplatně přerušit výkon prací až na 
3 měsíce, přičemž neodpovídá Zhotoviteli ani jakékoli třetí 
osobě, včetně subdodavatelů, za jakoukoliv škodu či jinou újmu, 
vzniklou v této souvislosti. Výše uvedené termíny se tím 
automaticky adekvátně posouvají. 

2. V případě přerušení trvajícího déle než 3 měsíce uzavřou 
Strany zvláštní Dohodu o další realizaci Smlouvy. 

 

Čl. XV 

Zánik Smlouvy 

1. Smlouva zaniká: 

a) dohodou Smluvních stran; 

b) pouze pokud to výslovně připouští samotná Smlouva, 
výpovědí Smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, a to i bez 
uvedení důvodu, jinak výpověď není možná. Pokud je výpověď 
ve smyslu předchozí věty možná, výpovědní doba je 3 měsíce 
a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé 
Smluvní straně; 

c) odstoupením od Smlouvy; 

d) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce. 

2. Každá Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy v 
případech stanovených v právních předpisech, ve Smlouvě 
včetně těchto Všeobecných obchodních podmínek, jakož i v 
případě: 

a) podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou; 

b) pokud se prokáže, že druhá Smluvní strana neplní včas a / 
nebo řádně obdobné závazky nebo peněžité závazky vůči jiným 
subjektům po dobu alespoň tří měsíců; 

c) bylo zahájeno insolvenční řízení s jednou ze smluvních stran. 

3. Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem se považuje 
(kromě dalších případů uvedených ve Smlouvě včetně VOP 
nebo vyplývajících ze zákona) zejména: 
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a) pokud je Zhotovitel v prodlení, byť částečně, s provedením 
Díla nebo jeho dílčí části (milníku) o více než 14 dní; 

b) pokud provedené Dílo neodpovídá podmínkám stanoveným 
ve Smlouvě nebo jeho provedení neodpovídá výsledku 
určenému ve Smlouvě, v projektové dokumentaci, a / nebo není 
v souladu s příslušnými technickými normami; 

c) porušení povinností uvedených v těchto Všeobecných 
obchodních podmínkách a / nebo ve Smlouvě jako případ 
podstatného porušení Smlouvy; 

d) pokud bude pravomocně rozhodnuto orgánem veřejné moci, 
že se Zhotovitel v souvislosti s uzavíráním této smlouvy dopustil 
porušení hospodářské soutěže ve smyslu příslušných právních 
předpisů na území České republiky nebo v zahraničí; 

e) jestliže Zhotovitel nevyhoví uplatněným nárokům z vad Díla 
ve lhůtě stanovené v odst. 5 článku XI. těchto VOP; 

f) jestliže v důsledku porušení ustanovení Zákona o 
zaměstnanosti či souvisejících předpisů ze strany Zhotovitele 
byla Zhotoviteli nebo Objednavateli uložena pokuta příslušným 
orgánem veřejné moci; 

g) jestliže Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele postoupí jakoukoli svou pohledávku vůči 
Objednateli třetí osobě nebo pokud takovou pohledávku zatíží 
zástavním právem; takové právní jednání Zhotovitele je zároveň 
neplatné. 

4. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Objednavatele se 
považuje prodlení Objednatele s úhradou faktur po dobu delší 
než 60 dní. 

5. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit i v případě, 
jestliže nastanou okolnosti, za kterých je Objednatel ručitelem 
za daň z přidané hodnoty za Zhotovitele ve smyslu právních 
předpisů. 

6. Odstoupením od Smlouvy Smlouva zaniká, když projev vůle 
oprávněné smluvní strany odstoupit od Smlouvy je doručen 
druhé Smluvní straně. Po této době nelze účinky odstoupení od 
Smlouvy odvolat nebo měnit bez souhlasu druhé smluvní 
strany. 

7. V případě předčasného ukončení této smlouvy jiným 
způsobem než splněním je Objednatel oprávněn, nikoli však 
povinen, uhradit Zhotoviteli část ceny za Dílo odpovídající 
rozsahu již provedeného Díla, a to za předpokladu, že tato část 
je pro Objednatele využitelná. Od takto určené ceny za Dílo se 
odečtou veškeré nároky Objednatele na smluvní pokutu, 
náhradu škody, resp. zálohové platby, jakož i jiné platby, na 
které má nebo vznikne Objednateli nárok v rámci smluvního 
vztahu založeného Smlouvou včetně těchto VOP. 

 

Čl. XVI 

Potvrzení Objednávky 

1. Zhotovitel musí neprodleně vrátit potvrzenou Objednávku 
Objednateli, nejpozději však do 3 pracovních dnů od jejího 
odeslání. Pokud není Objednateli do 3 pracovních dnů ode dne 
odeslání Objednávky Zhotoviteli Objednávka potvrzena, 
považuje se Objednávka na čtvrtý den ode dne jejího odeslání 
Objednatelem za potvrzenou ze strany Zhotovitele v plném 
rozsahu. 

2. Pokud se potvrzení Objednávky v jakémkoli ohledu liší od 
Objednávky na zhotovení Díla zaslané Objednatelem, jde o 

změnu Objednávky a Objednatel musí být v potvrzení 
Objednávky na tuto skutečnost výslovně upozorněn jinak se na 
jakékoli změny v potvrzení objednávky ve srovnání s 
Objednávkou nepřihlíží a platí údaje a podmínky originálního 
znění Objednávky na zhotovení Díla zaslané Objednatelem 
Zhotoviteli, resp. pokud Zhotovitel Objednatele ve smyslu 
tohoto ustanovení VOP neupozorní na změnu v potvrzení 
objednávky nebo pokud Objednatel pozměněnou Objednávku 
dodatečně písemně neschválí (přičemž za písemné schválení 
se považuje i elektronické odsouhlasení odeslány z e-mailové 
adresy Objednatele uvedené v Objednávce a zaslány e-
mailovou adresu Zhotovitele uvedenou v Objednávce), platí 
vždy údaje a podmínky originálního znění Objednávky na 
zhotovení Díla zaslané Objednatelem Zhotoviteli. Potvrzení 
objednávky s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně 
nemění podmínky nabídky, se nepovažuje za přijetí nabídky ve 
smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku. 

3. Objednatel je oprávněn zrušit Objednávku do momentu 
doručení potvrzení Objednávky Objednateli Zhotovitelem. Po 
obdržení potvrzení objednávky ze strany Zhotovitele je 
Objednavatel oprávněn zrušit Objednávku jen s písemným 
souhlasem Zhotovitele, přičemž za takový písemný souhlas se 
považuje i elektronické odsouhlasení zrušení objednávky 
odeslané z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené v 
Objednávce a zaslány e-mailovou adresu Objednavatele 
uvedenou v objednávce 

  

Čl. XVII 

Zvláštní ustanovení 

1. Strany se dohodly, že během trvání Smlouvy se budou 
vzájemně informovat o všech změnách týkajících se názvu, 
sídla, resp. místa podnikání, předmětu činnosti vztahujícího se 
na plnění předmětu této smlouvy, statutárních orgánů včetně 
způsobu jejich řízení vůči třetím osobám, změně adresy pro 
doručování, jakož i oznamovat všechny rozhodné skutečnosti, 
které mohou mít vliv na plnění závazků. V případě Objednávky 
se Strany o skutečnostech uvedených v tomto odstavci mohou 
informovat i elektronicky oznámením zaslaným z e-mailové 
adresy Objednatele / Dodavatele uvedené v Objednávce na e-
mailovou adresu Objednavatele / Dodavatele uvedenou v 
Objednávce. 

2. Smluvní strana je povinna písemně vyrozumět druhou 
smluvní stranu o hrozícím, resp. zahájeném insolvenčním 
řízení, exekučním řízení a likvidaci. 

3. Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jakoukoli 
pohledávku vzniklou na základě Smlouvy postoupit nebo zřídit 
k ní právo ve prospěch třetí osoby, a to bez předchozího 
souhlasu Zhotovitele, s čím Zhotovitel výslovně souhlasí. 

4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn 
započíst proti splatným pohledávkám Zhotovitele všechny své 
splatné i nesplatné pohledávky. O započtení pohledávek bude 
Objednatel Zhotovitele informovat. 

5. Strany budou nakládat s jakýmikoli údaji, informacemi nebo 
dokumenty, které si poskytli nebo je jakýmkoli způsobem získali 
v souvislosti s uzavíráním a / nebo plněním Smlouvy, jak s 
informacemi důvěrného charakteru a / nebo s informacemi, 
které jsou předmětem obchodního tajemství (pokud splňují 
náležitosti podle ust. § 504 občanského zákoníku) a zachovávat 
o nich mlčenlivost. Každá Smluvní strana se zavazuje 
zachovávat mlčenlivost, utajovat, nezveřejnit a nepoužít nebo 
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nevyužít z jakýchkoliv důvodů žádnou takovou důvěrnou 
informaci, která se týká obsahu této smlouvy a skutečností v ní 
uvedených a která není veřejně dostupná, kterou obdržela, 
nebo obdrží, nebo jí byla zpřístupněna v souvislosti se 
Smlouvou nebo při tvorbě jejího obsahu, s výjimkou případu, že 
na to získala předchozí souhlas druhé smluvní strany, případně 
to vyžaduje zákon, rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu 
veřejné moci na základě zákona. Závazek mlčenlivosti 
upravený tímto ustanovením VOP zůstane v platnosti i po 
skončení platnosti Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zavázat 
takovou povinností mlčenlivosti i své zaměstnance, pracovníky, 
subdodavatele a jiné spolupracující osoby, jejichž 
prostřednictvím Dílo provádí. V případě porušení povinnosti 
mlčenlivosti a souvisejících povinností ze strany Zhotovitele 
podle tohoto ustanovení VOP jedná o podstatné porušení 
Smlouvy ze strany Zhotovitele s právem Objednatele od 
Smlouvy odstoupit. Nárok Objednatele na náhradu případné 
způsobené škody tím není dotčen. 

6. Smluvní strany při nakládání s údaji, informacemi nebo 
dokumenty, které jsou předmětem, resp. tvoří obchodní 
tajemství ve smyslu odst. 5 tohoto článku VOP nebo obsahují 
osobní údaje dotčených osob, dodržovat o nich mlčenlivost a 
také dodržovat zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Evropského 
parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jakož i ostatní 
předpisy na úseku ochrany osobních údajů a zásady jejich 
ochrany a utajení, přičemž takové údaje, informace a / nebo 
dokumenty se nesmí bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany poskytnout třetím osobám. 

7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele uvádět Objednatele jako svého 
obchodního partnera a / nebo používat obchodní jméno a / nebo 
logo Objednatele při propagaci sebe nebo své činnosti nebo v 
prohlášení pro média, a to v jakékoliv formě. 

8. Zhotovitel je povinen řádně plnit všechny zákonné podmínky 
sloužící k zabránění nelegálního zaměstnávání v souladu s 
ustanoveními Zákona o zaměstnanosti. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas hradit svým 
zaměstnancům, jejichž použije při plnění této smlouvy, mzdu, 
jakož i všechny odvodové povinnosti podle právních předpisů. 
Rovněž se Zhotovitel zavazuje, že ve stejném rozsahu zaváže 
třetí osoby (subdodavatele), aby řádně a včas plnili závazky 
podle věty první vůči svým zaměstnancům. Objednatel je v 
souladu s čl. XIII těchto VOP oprávněn požadovat, aby 
Zhotovitel prokázal plnění povinností podle tohoto odstavce 
VOP. 

10. Pokud třetí osoby nebo veřejné orgány uplatní nároky vůči 
Objednavateli v souvislosti s porušením povinností Zhotovitele 
(včetně jeho zaměstnanců, pracovníků, subdodavatelů a jiných 
spolupracujících osob) při plnění předmětu Smlouvy nebo v 
souvislosti s porušením právních předpisů Zhotovitelem při 
plnění předmětu Smlouvy, zhotovitel finančně odškodní 
Objednatele za uspokojení těchto nároků v plné výši. 

11. Objednatel může uplatnit svá práva uvedená v odst. 10 
tohoto článku, pokud písemně vyrozumí Zhotovitele o nároku, 
který byl vůči němu vznesen. 

12. Zhotovitel řádným předáním a převzetím Díla zároveň 
postupuje na Objednatele všechna majetková práva a uděluje 
Objednateli časově a prostorově neomezené výhradní licence 
(s právem udělit sublicence) týkající se Díla nebo jeho části, 
které je případně autorským Dílem, přičemž cena za takové 

udělení licence (včetně práva udělovat sublicence) a jiných práv 
je zahrnuta v ceně Díla, z toho důvodu Zhotovitel nemá právo 
na jakékoliv další odměny či úhradu nákladů s tím spojených. 
Uzavřením Smlouvy, jejíž součástí jsou i tyto VOP, Zhotovitel 
prohlašuje a potvrzuje, že je nositelem těchto majetkových práv 
týkajících se autorského Díla a má právo udělit či postoupit 
licenci na Objednatele (včetně souhlasu na udělení sublicencí), 
jakož i zavázat se způsobem zde uvedeným jak je uvedeno v 
těchto VOP a že neexistuje jakákoliv třetí osoba, která by mohla 
mít ve vztahu k Dílu nebo jeho části majetková práva a / nebo 
licence či sublicence vedle Objednavateli, jinak odpovídá za 
veškerou škodu způsobenou nepravdivosti tohoto prohlášení a 
/ nebo porušením těchto povinností Zhotovitele a považuje se 
to za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele s 
právem Objednatele odstoupit od Smlouvy. Smluvní strany se 
dohodly, že platnost této licence, resp. udělení práv zde 
uvedených, není možné skončit jednostranně některou ze 
smluvních stran, ale pouze na základě dohody smluvních stran, 
a tudíž její platnost přetrvává i po skončení Smlouvy. 

13. Zhotovitel odpovídá za jednání, neplnění, nedbalost, 
opomenutí povinností nebo potřebného řízení svého 
subdodavatele tak, jako by šlo o jednání, neplnění, nedbalost, 
opomenutí povinností nebo potřebného řízení samotného 
Zhotovitele. Pokud Objednatel zjistí, že subdodavatel neplní své 
závazky řádně a včas může od Zhotovitele okamžitě požadovat 
náhradu za takového subdodavatele. Zhotovitel je povinen ode 
dne doručení žádosti podle předchozí věty přestat plnit 
prostřednictvím takového subdodavatele, což nemá vliv na 
povinnost Zhotovitele plnit Objednavateli řádně a včas. V 
případě pokud Zhotovitel navzdory žádosti Objednatele o 
náhradu za subdodavatele bude dále plnit prostřednictvím 
subdodavatele, o náhradu jehož Objednatel žádal, Objednatel 
má právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5% z 
celkové ceny Díla uvedené ve Smlouvě, nejméně však ve výši 
12.800,- CZK. Postup podle tohoto odstavce se považuje za 
podstatné porušení Smlouvy zhotovitelem. 

 

Čl. XVIII 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud Smlouva řeší některou právní otázku odlišně od těchto 
Všeobecných obchodních podmínek, na které se odvolává, 
rozhodující je přímé ustanovení ve Smlouvě. 

2. Strany se dohodly, že doručování jakýchkoli písemností v 
souvislosti se Smlouvou se bude provádět na adresu uvedenou 
v smlouvě, pokud druhá Smluvní strana neoznámí její změnu 
ve smyslu odst. 1 článku XVII těchto Všeobecných obchodních 
podmínek. Pokud si druhá Smluvní strana nepřevezme zásilku 
v úložní lhůtě, adresát bude neznámý nebo z jakýchkoliv jiných 
důvodů se ji nepodaří doručit na takovou adresu druhé Smluvní 
strany, zásilka se považuje za doručenou dnem, kdy bude 
odesílající straně vrácena, i když se adresát o tom nedozvěděl. 
V případě, že druhá Smluvní strana odmítne zásilku převzít, 
považuje se zásilka za doručenou dnem odmítnutí jejího 
převzetí adresátem. 

3. Pokud není v těchto VOP nebo ve Smlouvě uvedeno jinak, 
za písemnou formu právního jednání se nepovažuje 
elektronické provedení konkrétního právního jednání. 

4. V případě, že jakékoliv ustanovení Smlouvy včetně těchto 
Všeobecných obchodních podmínek se stane v jakémkoli 
ohledu neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, 
nebude tím nijak dotčena nebo porušena platnost, zákonnost 
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nebo vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy a / nebo 
těchto VOP. 

5. Všechny dosavadní dohody, ústní i písemné, týkající se 
jednání o Smlouvě mezi Smluvními stranami, ztrácejí dnem 
uzavření Smlouvy platnost a jsou plně Smlouvou v kombinaci s 
VOP nahrazeny. 

6. Smlouva a VOP, jakož i práva a povinnosti z nich vyplývající, 
včetně posuzování jejich platnosti i následků jejich případné 
neplatnosti, se řídí a budou vykládány na základě a v souladu s 
hmotným (materiálním) právem platným a účinným v České 
republice (případná aplikace jakýchkoliv kolizních norem je 
vyloučena). 

7. Pokud není ve Smlouvě nebo těchto Všeobecných 
obchodních podmínkách stanoveno jinak, řídí se vztahy 
vyplývající ze Smlouvy příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

8. Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko 
změny okolností. Pro vyloučení pochybností strany výslovně 
potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto smlouvu při svém 
podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 
1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení), § 1796 
občanského zákoníku (lichva) a § 1799 a § 1800 (doložky v 
adhezních smlouvách). 

9. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající ze 
Smlouvy včetně VOP nebo v souvislosti s ní budou řešeny 
vzájemnou dohodou. V případě, že nedojde k dohodě, budou 
spory s konečnou platností rozhodnuty příslušným soudem v 
České republice, příslušným podle procesních předpisů 
platných a účinných v České republice. Smluvní strany tímto 
zároveň vylučují aplikaci jakýchkoliv a všech kolizních norem 
upravených v právních předpisech, v dvoustranných a / nebo 
mnohostranných mezinárodních smlouvách a / nebo dohodách, 
které jsou součástí právního řádu České republiky. 


