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Všeobecné smluvní podmínky provádění díla nebo dodání zboží 

společnosti První SaZ Plzeň, a.s. ze dne 1. ledna 2018 

 

I. Základní ustanovení 

 

1. Odkazem na tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) 

se, ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), určuje část obsahu 

smlouvy o dílo či kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) mezi 

dodavatelem (dále jen „Dodavatel“) a společností První SaZ Plzeň, 

a.s., se sídlem Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, 

IČO: 26329921 (dále jen „Odběratel“) jako odběratelem, kterou 

odběratel kupuje zboží na základě kupní smlouvy nebo objednává 

zhotovení díla na základě smlouvy o dílo (dále jen společně „Plnění“). 

Dodavatel a Odběratel jsou dále také společně označováni jako 

„Smluvní strany“. 

 

2. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními 

těchto Podmínek. 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že je vyloučeno, aby Dodavatel odkázal na 

své všeobecné podmínky či jiné obchodní podmínky (např. 

vypracované odbornou či zájmovou organizací). 

 

4. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy. 

 

II. Plnění 

 

1. Dodavatel se zavazuje provést a/nebo dodat Plnění na svůj náklad a 

nebezpečí a s odbornou péčí sám či prostřednictvím třetích osob za 

podmínek stanovených ve Smlouvě a těchto Podmínkách. 

 

2. Dodavatel je povinen provést Plnění v rozsahu sjednaném ve Smlouvě 

v souladu se smluvními podmínkami, právními předpisy, technickými 

normami, příkazy Odběratele, předanou projektovou dokumentací a 

dokumentací předanou Odběratelem (např. zadávací dokumentace, 

stavební povolení atp.), odbornou péčí a bez vad tak, aby bylo funkční, 

kompletní a splňovalo účel stanovený Smlouvou. 

 

3. Dodavatel je povinen provádět Plnění prostřednictvím kvalifikovaného 

personálu. V případě Plnění, které je dílem dle smlouvy o dílo, zajistí 

Dodavatel během provádění takového Plnění vždy přítomnost osoby, 

která má potřebnou kvalifikaci k zajištění toho, že bude Plnění 

provedeno s náležitou péčí. 
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4. Podrobné podmínky provádění Plnění, které je dílem dle smlouvy o 

dílo, (podklady pro provedení díla, místo a způsob provádění díla, 

zařízení staveniště, bezpečnost a ochrana zdraví, stavební deník, 

kontrola provádění atp.) stanoví Smlouva. 

 

5. Odběratel může kdykoliv před převzetím Plnění písemně požádat 

Dodavatele o změny rozsahu či specifikace Plnění, a to včetně změn 

vyplývajících ze změn právních předpisů či norem souvisejících 

s předmětem Smlouvy. V případě změn, které by měly za následek 

změnu rozsahu, cenu či dodací lhůty Plnění, uzavřou Smluvní strany 

dodatek ke Smlouvě specifikující tyto změny Plnění a jejich dopad na 

cenu, dodání či záruky Plnění. Jestliže by změna Plnění, které je dílem 

dle smlouvy o dílo, vyžadovala změnu stavebního povolení či jiné 

veřejné listiny může tento dodatek nabýt účinnosti nejdříve dnem 

právní moci rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím 

dokončením anebo dnem schválení nebo vydání souhlasu s ohlášením 

takové změny. 

 

6. Pokud je Dodavatel v prodlení s Plněním dle Smlouvy, je Odběratel 

oprávněn přerušit plnění svých povinností dle Smlouvy do doby dodání 
Plnění nebo do doby, než mu Dodavatel poskytne dostatečné zajištění 

svých závazků. Má-li Odběratel důvodné pochybnosti o tom, že 
Dodavatel bude schopen plnit své již vzniklé či budoucí povinnosti ze 
Smlouvy, má Odběratel právo přerušit plnění svých povinností 

vyplývajících ze Smlouvy či závazných právních předpisů do doby, než 
mu Dodavatel poskytne dostatečné zajištění svých závazků. Odběratel 

má právo na úhradu veškerých nákladů, které mu vznikly v souvislosti 
s neplněním povinností Dodavatele ze Smlouvy. 

 
7. Jestliže Dodavatel zjistí, že z důvodů na straně Odběratele (např. 

chybí-li upřesňující pokyny Odběratele) ke způsobu provedení díla, 

hrozí nesplnění termínu dodání Plnění, vystaví v potřebném předstihu 
žádost o určení dalšího postupu díla s navrženými variantami řešení. 

Porušení této povinnosti jde k tíži Dodavatele. 
 

8. Dodavatel je povinen zajistit, že práce budou provádět pracovníci, kteří 

mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný 

druh práce. Dodavatel je povinen na základě výzvy Odběratele 

předložit Odběrateli listiny, které jednoznačným způsobem prokazují 

dosažení příslušné kvalifikace těchto pracovníků. V případě, že se při 

této kontrole ukáže, že některý z pracovníků Dodavatele nemá 

příslušnou kvalifikaci, je Dodavatel povinen neprodleně nahradit tohoto 

pracovníka jiným, který podmínku kvalifikace splňuje a následně 

předložit Odběrateli příslušnou listinu prokazující kvalifikaci tohoto 

nového pracovníka. 

 

9. V případě, že je Smlouvou smlouva o dílo, pak má Odběratel právo 

provádět kontrolu provádění tohoto díla, a to za těchto podmínek: 
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a) Za účelem kontroly průběhu provádění díla organizuje Odběratel 

kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, 
nejméně však 1x měsíčně. 

 
b) Odběratel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně 

Dodavateli nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním. 

 
c) Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Odběratele případně osob 

vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru, dále 
zástupci Dodavatele, který je oprávněn přizvat na kontrolní den 
zástupce svých subdodavatelů. 

 
d) Kontrolní dny vede Odběratel, který může jejich vedením pověřit 

osobu vykonávající funkci technického dozoru. 
 

e) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Dodavatele o postupu 

prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, 
připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a 

autorského dozoru a stanovení způsobu případné nápravy. 
 

f) Dodavatel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho 
závěry do stavebního deníku.   
 

g) Dodavatel je povinen vyzvat Odběratele ke kontrole a prověření 
prací, které budou v rámci následného postupu zakryty nebo se 

stanou nepřístupnými, a to alespoň 10 pracovních dní před jejich 
zakrytím. Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. 
V případě, že se Odběratel na výše uvedenou kontrolu nedostaví, je 

Dodavatel oprávněn předmětné práce zakrýt. V případě, že by 
Odběratel požadoval odkrytí těchto prací, pak v případě, že se 

odkrytím zjistí vady na Plnění, je povinen uhradit náklady na toto 
odkrytí Dodavatel. V opačném případě hradí náklady na odkrytí 
Odběratel. 

 
 

III.  Předání a převzetí Plnění 

 

1. Dodavatel splní svoji povinnost provést a dodat Plnění způsobem 

určeným ve Smlouvě a jeho předáním Odběrateli. Dodavatel je 

povinen písemně informovat Odběratele o připravenosti předání Plnění 

nejméně pět (5) pracovních dnů předem. Nestanoví-li Smlouva jinak, 

částečné Plnění není možné. 

 

2. Plnění je dokončeno okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí 

Plnění oběma smluvními stranami. V případě, že je Odběratel 

subdodavatelem jiného subjektu a Plnění dle Smlouvy tvoří pouze část 

celého díla, které vytváří i další osoby (odlišné od Odběratele), pak se 

věta první tohoto odstavce neužije a Plnění je pro tento případ předáno 

okamžikem řádného protokolárního předání celého díla, jehož bylo 

Plnění součástí.  
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3. V případě Plnění, které je dílem dle smlouvy o dílo stanoví další 

podmínky předání takového Plnění Smlouva. 

 

4. Dodavatel je povinen Odběrateli předat veškeré doklady a 

dokumentaci související s Plněním (technická dokumentace, certifikáty, 

návody, specifikace, osvědčení atp.) tak, jak je dohodnuto ve 

Smlouvě, jinak při předání Plnění. Dodavatel je odpovědný za 

správnost a úplnost výše uvedených dokladů a dokumentace. Ukáže-li 

se, že je tyto doklady či dokumentace obsahují vady, je Dodavatel tyto 

vady povinen odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu. 

 

5. Dodání chybných, nepravdivých nebo neúplných dokladů souvisejících 

s Plněním je překážkou dokončení a předání Plnění. Odběratel je 

v tomto případě oprávněn upozornit Dodavatele na toto pochybení a 

Dodavatel je povinen do sedmi (7) pracovních dnů sjednat nápravu. 

Nedodržení této lhůty je považováno za prodlení s plněním povinností 

dle Smlouvy. 

 

6. Podpisem předávacího protokolu, obsahujícího zápis přejímacího řízení 

a podpis všech zúčastněných osob, dochází k předání předmětu Plnění. 

Výjimku tvoří případ definovaný v odst. 2 tohoto článku. 

 

7. Převzetí může Odběratel odmítnout v případě zjištění jakékoliv vady 

Plnění nebo nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení. 

Použití ustanovení § 2628 Občanského zákoníku se vylučuje. 

 

8. Odběratel je oprávněn, ne však povinen, převzít předmět Plnění také 

v případě, že vykazuje malý počet drobných vad a nedodělků, které 

samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Plnění. V 

takovém případě bude součástí předávacího protokolu seznam 

konkrétních vad s termíny jejich odstranění nebo, v případě vad 

neodstranitelných, dohoda o slevě z ceny. 

 

9. Pokud Odběratel zjistí jakékoliv vady v průběhu přejímání Plnění, je 

oprávněn přejímací řízení přerušit, sepsat seznam zjištěných vad 

společně s termíny pro jejich odstranění a pokračovat v přejímacím 

řízení po kontrole odstranění těchto vad. 

 

10.Odběratel se zavazuje vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnutých 

lhůtách. Pokud taková dohoda neexistuje, pak je povinen je odstranit 

bez zbytečného odkladu, maximálně do 3 dnů od jejich oznámení. 

 

10.Použití ustanovení § 2609 Občanského zákoníku se vylučuje. 

 

11.Po předání Plnění Dodavatel odpovídá i nadále v rámci záruky za 

zjevné vady zjistitelné při předání Plnění, ačkoliv byly zjistitelné. 

Použití ustanovení § 2618 a § 2629 Občanského zákoníku se vylučuje.  
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12.Skutečnost, že Odběratel převzal Plnění s vadami nebo bez nich nemá 

vliv na rozsah práv Odběratele z vadného plnění. Smluvní strany 

vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku. 

 

IV. Cena 

 

1. Cena za Plnění je stanovena ve Smlouvě. Takto stanovená cena je 

úplná, pevná a nepřekročitelná. Nestanoví-li Smlouva jinak, zahrnuje 

cena daně, včetně daně z přidané hodnoty, poplatky, cla, pojištění, 

přepravu a jiné náklady vynaložené Dodavatelem související s Plněním.  

 

2. Stane-li se Dodavatel plátcem daně z přidané hodnoty až po uzavření 

Smlouvy, je povinen o tom informovat Odběratele bez zbytečného 

odkladu a informovat Odběratele o čísle bankovního účtu 

registrovaného u správce daně, na který požaduje provádět platby. 

 

 

V. Platební podmínky 

 

1. Odběratel hradí cenu Plnění nebo jeho části na základě Dodavatelem 

vydaných daňových dokladů (faktur), a to za podmínek stanovených 

Smlouvou a těmito Podmínkami. Faktury musí obsahovat soupis 

provedených prací, případně předávací protokol. 

 

2. Splatnost faktur činí třicet (30) dnů po doručení na adresu Odběratele 

uvedenou ve Smlouvě.  

 

3. Dnem úhrady se rozumí den odeslání příslušné částky z bankovního 

účtu Odběratele ve prospěch bankovního účtu Dodavatele uvedeného 

ve Smlouvě. 

 

4. V případě, že bude faktura vystavena v rozporu se Smlouvou nebo 

těmito Podmínkami, anebo nebude mít náležitosti dané příslušnými 

právními předpisy, je Odběratel oprávněn fakturu vrátit Dodavateli 

k opravení či vystavení nového daňového dokladu. U nové či opravené 

faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení této nové či 

opravené faktury v souladu s článkem V. 2. těchto podmínek. 

 

5. Datem uskutečnění zdanitelného plnění v případě vystavení faktur za 

dílčí plnění se považuje poslední den kalendářního měsíce, ve kterém 

došlo k realizaci části Plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění 

na konečné faktuře je den předání uvedení v protokolu o předání a 

převzetí Plnění. 

 

6. Faktury musí obsahovat alespoň následující údaje: 

 

a) Firmu, DIČ, IČ a sídlo Dodavatele; 
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b) Firmu, DIČ, IČ a sídlo Odběratele; 

c) Číslo dokladu; 

d) Číslo Smlouvy, označení předmětu Plnění, rozsah zdanitelného 

plnění; 

e) Datum vystavení dokladu; 

f) Datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

g) Cenu bez DPH; 

h) Sazbu DPH; 

i) Výši DPH, 

j) Vyúčtování případných záloh započítávaných do tohoto dokladu; 

k) Případné další náležitosti požadované platnými právními předpisy. 

 

 

VI. Zvláštní ustanovení o dani z přidané hodnoty 

 

1. Účelem tohoto článku je vyloučení situací, za kterých by byl Odběratel 

ručitelem za nezaplacenou daň z přidané hodnoty. Jakákoliv 

interpretace tohoto článku musí být vykládána v souladu s tímto 

účelem.  

 

2. Veškeré platby provedené mezi Smluvními stranami na základě 

Smlouvy, budou učiněny bezhotovostním převodem na příslušný 

bankovní účet oprávněné Smluvní strany uvedený v záhlaví Smlouvy. 

Tento účet musí být veden poskytovatelem platebních služeb 

v tuzemsku (dále jen „Podmínka tuzemského účtu“).  

 

3. Bankovní účty Smluvních stran musí být, v souladu se zákonem č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím 

dálkový přístup (dále jen „Podmínka zveřejněného účtu“). 

 

4. V případě, že se kterákoliv ze Smluvních stran rozhodne změnit 

bankovní účet, na který jí má být poskytováno peněžité plnění, je 

povinna zvolit takový účet, aby byly zachovány Podmínka tuzemského 

účtu a Podmínka zveřejněného účtu. O změně bankovního účtu je tato 

Smluvní strana povinna neprodleně informovat druhou Smluvní stranu. 

 

5. Výše peněžitých plnění poskytovaných na základě Smlouvy je 

výsledkem vzájemného konsenzu obou Smluvních stran a je zcela 

korespondující s cenou obvyklou. 

 

6. V případě, že by se kterákoliv ze Smluvních stran chtěla, byť jen 

částečně, odchýlit od některého z výše uvedených ustanovení tohoto 

článku, může tak učinit pouze na základě předchozího písemného 

souhlasu druhé Smluvní strany a zároveň za splnění podmínky, že 

částka odpovídající dani z přidané hodnoty dané platby bude 

převedena přímo na bankovní účet správce daně oprávněné Smluvní 

strany. Smluvní strana, která plní na účet správce daně, je povinna 
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postupovat dle zákonem stanovených podmínek upravujících tento 

postup (především dle ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 

 

7. Smluvní strany nesmějí činit ničeho, co by mělo za následek: 

 

i) úmyslné nezaplacení daně, 

ii) takové postavení Smluvní strany, které by znemožňovalo daň 

zaplatit, 

iii) zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody. 

 

 

VII. Vady a záruka za jakost 

 

1. Dodavatel se zavazuje, že Plnění bude v okamžiku předání a po celou 

záruční dobu splňovat jakost sjednanou ve Smlouvě, jakož i 

příslušných právních předpisech a odborných normách (a to bez ohledu 

na jejich závaznost). V případě odlišnosti kvality dle různých norem je 

Dodavatel povinen splnit požadavky kvality dle normy nejpřísnější. 

 

2. Dodavatel se dále zavazuje, že každá část Plnění bude zcela způsobilá 

k obvyklému účelu či k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy a že si zachová 

své vlastnosti po dobu nejméně tří (3) let, není-li ve Smlouvě 

stanoveno jinak.  

 

3. Záruka za jakost počíná běžet předáním Plnění. 

 

4. Odběratel je oprávněn vady vytknout kdykoli v průběhu záruční doby 

bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, a to písemnou formou. 

Smluvní strany se dohodly, že § 1921 odst. 2 a 3 Občanského 

zákoníku se vylučuje. Dodavatel je povinen zahájit odstraňování vady 

do tří (3) pracovních dnů po doručení reklamace. Pokud tak neučiní, je 

Odběratel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou. Tím záruka za 

jakost nezaniká, ani se nemění její rozsah. Dodavatel je povinen 

Odběrateli nahradit náklady, které vynaložil v souvislosti s takovým 

odstraňováním vady třetí osobou. 

 

5. V případě vady ohrožující bezpečnost nebo provoz nebo v případě 

havárie je Dodavatel povinen vadu odstranit do dvaceti čtyř (24) hodin 

od vytknutí takové vady Odběratelem. 

 

6. Záruční doba ohledně opravené či nově dodané části Plnění počíná 

běžet dnem předání této opravené či nově dodané části, a to v délce 

podle ustanovení odstavce 2 tohoto článku, nestanoví-li Smlouva jinak. 

 

7. Způsobila-li vady chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, 

kterou si Dodavatel zvolil ve smyslu § 2630 odst. 2 Občanského 
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zákoníku, vylučuje se právo Dodavatele zprostit se povinností z vad 

Plnění, jakož i povinností ze záruky.  

 

 

 

 

VIII. Odstoupení od Smlouvy ze strany Dodavatele 

 

1. Dodavatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy pouze v případech 

uvedených v Občanském zákoníku, a to za předpokladu, že je Smlouva 

či tyto Podmínky nevylučují. Před odstoupením od smlouvy je 

dodavatel povinen vyzvat Odběratele k dobrovolnému odstranění 

závadného stavu a poskytnout mu k tomu lhůtu, která bude 

reflektovat dobu v místě a čase obvyklou pro odstranění příslušného 

závadného stavu. Tato lhůta však musí vždy činit alespoň 30 dní. 

Právo odstoupit od smlouvy vzniká dodavateli až okamžikem marného 

uplynutí této lhůty. 

 

 

IX. Odstoupení od Smlouvy ze strany Odběratele 

 

1. Odběratel může písemně odstoupit od Smlouvy ze zákonných důvodů 

a dále jestliže: 

a) bylo zahájeno insolvenční řízení ve vztahu k Dodavateli nebo bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku Dodavatele nebo jiné rozhodnutí, 

které má obdobné právní účinky, či Dodavatel vstoupil do likvidace; 

b) ocitne-li se Dodavatel v prodlení se splněním své povinnosti ze 

Smlouvy nebo z přijatého harmonogramu jeho prací po dobu delší 

než 7 kalendářních dnů. Pokud se prodlení Dodavatele týká jen 

části jeho plnění, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy jen 

ohledně této části plnění; 

c) Dodavatel poruší článek XIII odst. 2. těchto Podmínek; 

d) Dodavatel dodá Plnění s vadami a neodstraní je ve lhůtách 

stanovených těmito Podmínkami; 

e) Odběratel v přiměřené době neodstraní v průběhu provádění Plnění 

vady, na které byl písemně upozorněn Odběratelem; 

f) Dodavatel bezdůvodně přeruší provádění Plnění po dobu delší než 

14 po sobě jdoucích kalendářních dnů; 

g) Dodavatel neumožní provedení kontroly provádění Plnění 

Odběratelem; 

h) Dodavatel provádí práce neodborně či v rozporu s projektovou 

dokumentací, a to i přes předchozí písemné upozornění. 

 

 

X. Účinky odstoupení 

 

1. Účinky odstoupení nastávají doručením písemného sdělení o 

odstoupení druhé Smluvní straně. 
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2. Odstoupením zanikají práva a povinnosti Smluvních stran. Náhrada 

škody či povinnost zaplacení smluvní pokuty není tímto ustanovením 

dotčena. 

 

 

 

 

XI. Převod, přechod vlastnictví a nebezpečí na Plnění 

 

1. Vlastnické právo k Plnění nebo k jednotlivým částem Plnění nabude 

Odběratel dodáním Plnění.  

 

2. Vlastnické právo k předmětu Plnění, které je dílem dle smlouvy o dílo, 

náleží od počátku Odběrateli, ledaže ze Smlouvy vyplývá něco 

odlišného. Dodavatel se zavazuje, že svým věřitelům splní veškeré 

povinnosti spojené s Plněním tak, aby Odběratel ve smyslu § 1106 

Občanského zákoníku nenabyl společně s vlastnickým právem k Plnění 

žádnou povinnost, popřípadě omezení, která by s ním mohla být 

spojena.  

 

3. V případě, že Dodavatel vyhotovil nebo nechal vyhotovit pro řádné 

zhotovení Plnění projektovou nebo jinou dokumentaci, stává se 

Odběratel vlastníkem této dokumentace okamžikem jejího vzniku. 

Jestliže by touto činností vzniklo autorské dílo, vynález nebo 

průmyslový vzor, Dodavatel udílí výhradní licenci nebo zajistí udělení 

výhradní licence Odběrateli, a to ke všem způsobům užití 

v neomezeném rozsahu, celosvětově. Odběratel není povinen licenci 

využít, avšak je oprávněn ji zčásti či zcela poskytnout třetí osobě. 

Cena za užití licence je zahrnuta v ceně Plnění. Dodavatel prohlašuje, 

že žádná osoba nemá k těmto předmětům práva, která by omezovala 

Odběratele dle tohoto ustanovení. V případě, že se prokáže opak, je 

Dodavatel povinen nahradit Odběrateli vzniklou újmu a zajistit, aby 

Odběratel mohl tato práva nerušeně vykonávat.  

 

4. Nebezpečí škody na Plnění přechází na Odběratele okamžikem předání 

a převzetí Plnění Odběrateli. 

 

 

XII. Náhrada škody 

 

1. Dodavatel je povinen k náhradě škody, kterou on či jeho 

subdodavatelé Odběrateli způsobili porušením povinnosti daných 

Smlouvou nebo těmito Podmínkami nebo v souvislosti s nimi, a to 

včetně případů, kdy se na porušení povinností ze Smlouvy vztahuje i 

smluvní pokuta. Smluvní pokuta neplní funkci paušalizované náhrady 

škody. 
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XIII. Pojištění 

 

1. Zajišťuje-li Dodavatel přepravu Plnění, je povinen na dobu přepravy 

pojistit Plnění proti ztrátě, zničení, odcizení nebo poškození ve 

prospěch Odběratele. 

 

2. V případě provádění Plnění, které je dílem dle smlouvy o dílo, je 

Dodavatel v rámci své odpovědnosti povinen na své náklady pojistit 

Plnění v rámci stavebně montážních rizik a musí být pojištěn z titulu 

odpovědnosti za škody způsobené svou provozní činností, a to v 

dostatečném rozsahu z hlediska předmětu plnění. Dodavatel je 

povinen být pojištěn po celou dobu trvání práv a povinností 

vyplývajících smluvním stranám ze Smlouvy. 

 

3. Do patnácti (15) kalendářních dnů od podpisu Smlouvy je Dodavatel 

povinen předložit Odběrateli pojistnou smlouvu či pojistný certifikát 

k pojištění dle odstavce 1, resp. 2 tohoto článku a tuto pojistnou 

smlouvu je povinen udržovat po celou dobu plnění Smlouvy. 

 

 

XIV. Postoupení a započtení pohledávek 

 

1. Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu 

Odběratele postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě 

Smlouvy vůči Odběrateli třetí osobě. 

 

2. Dodavatel není oprávněn provést započtení své pohledávky za 

Odběratelem s pohledávkou Odběratele za Zhotovitelem vyplývající ze 

Smlouvy. 

 

3. Jestliže Dodavatel nezaplatil řádně a včas svým subdodavatelům za 

práce pro provedené pro Odběratele, je Odběratel oprávněn uhradit 

cenu těchto prací subdodavatelům namísto Dodavatele, a to na 

základě postoupení pohledávky. 

 

4. V rozsahu prací takto uhrazených subdodavatelům je Odběratel 

oprávněn provést započtení vůči pohledávce Dodavatele, a to bez 

omezení vyplývajícího z § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku týkající 

se nejistých nebo neurčitých pohledávek. 

 

5. Dodavatel je oprávněn postoupit svou pohledávku Odběrateli pouze 

s předchozím písemným souhlasem Odběratele. 

 

 

XV. Smluvní pokuty 

 

1. V případě, že Dodavatel nedodrží termín předání Plnění či některých 

částí Plnění dohodnutý Smluvními stranami, zaplatí Odběrateli smluvní 
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pokutu ve výši 0,1 % z ceny Plnění za každý započatý den prodlení, 

nestanoví-li Smlouva jinak. 

 

2. V případě, že Dodavatel neodstraní vady uvedené v předávacím 

protokolu v dohodnutém termínu, je povinen Odběrateli zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 0,025 % z ceny Plnění za každou vadu a den 

prodlení. 

 

3. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti některou ze Smluvních 

stran nebo třetí osobu, na kterou byla povinna dotčená Smluvní strana 

přenést povinnost mlčenlivosti, je povinna tato Smluvní strana uhradit 

poškozené Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny Plnění 

za každé porušení. 

 

4. Příslušná Smluvní strana je povinna uhradit smluvní pokutu, a to do 

čtrnácti (14) kalendářních dnů po doručení oznámení druhé Smluvní 

strany o jejím uplatnění.  

 

5. Zaplacení smluvní pokuty nevylučuje nárok na náhradu škody vzniklé 

porušením povinnosti příslušné Smluvní strany v celé výši.  

 

 

XVI. Oprávněné osoby 

 

1. Seznam osob oprávněných jednat za Smluvní strany stanoví Smlouva. 

 

2. Dodavatel se zavazuje po dobu provádění Plnění zajistit trvalou 

přítomnost určeného zástupce Dodavatele v místě provádění Plnění.  

 

3. Mimo zástupců podle odstavce 1. tohoto článku jsou určeny odpovědné 

osoby Smluvních stran, které jsou oprávněny k technickým, účetním či 

jiným věcem souvisejícím s plněném Smlouvy. 

 

4. Na žádost Odběratele musí být zástupce Dodavatele změněn, 

neposkytuje-li dostatečnou součinnost a toto může mít za následek 

ztížení průběhu prací nebo jiných činností. Odběratel má právo 

požadovat vyslání jiného kompetentního zástupce Dodavatele, který je 

vybaven příslušnou pravomocí, a to zejména v případě, že neúčastí 

Dodavatele na takovém jednání by zapříčinilo ztížení vedení Plnění. 

Toto není Dodavatel oprávněn odmítnout. 

 

 

XVII. Vyšší moc 

 

1. Vyšší mocí se rozumí všechny okolnosti události výjimečného a 

nevyhnutelného charakteru, které Smluvní strany nemohly předvídat 

při podpisu Smlouvy a které znemožňují jedné ze Smluvních stran 

dodržet některé nebo všechny smluvní závazky. 
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2. Vyšší mocí se rozumí zejména požáry, povodně či jiné přírodní a 

živelné katastrofy či válka. Za vyšší moc se nepovažuje stávka a 

klimatické podmínky. 

 

3. O tom, že nastala událost vyšší moci, je povinna postižená Smluvní 

strana informovat druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů, pokud jí v tom nebrání 

technické překážky. 

 

4. Plnění ohrožené vlivem vyšší moci mohou být dohodou Smluvních 

stran pozastavena, avšak nejdéle na dobu šedesáti (60) dnů. Jestliže 

nebude dohodnuto pokračování Plnění, bude provedeno ze strany 

Dodavatele doložení prokazatelných nákladů vynaložených na 

dosavadním Plnění a finanční vypořádání. V případě dohody Smluvních 

stran o pokračování bude sepsán dodatek ke Smlouvě, kde budou 

dohodnuty další podmínky.  

 

XVIII. Obchodní tajemství 

 

1. Smluvní strany se zavazují, že zachovají mlčenlivost o důvěrných 

informacích druhé Smluvní strany vůči třetím osobám s výjimkou 

případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán 

veřejné moci, a to po dobu trvání právního vztahu a následujících pěti 

(5) let po jeho ukončení. 

 

2. Pro účely Smlouvy se důvěrnou informací rozumí veškeré informace 

jakéhokoliv druhu včetně informací obchodních (zejména o těch 

skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 

Občanského zákoníku), technických a o praktických postupech, jakož i 

veškeré další informace získané před nebo po podepsání smlouvy, 

které smluvní strana získala během ústního jednání nebo 

prostřednictvím jiného komunikačního prostředku s výjimkou informací 

uvedených níže pod písmeny a), b), c): 

a) informace, které jsou známé nebo se v budoucnu stanou známé se 

všemi detaily široké veřejnosti prokazatelně jinak než porušením 

povinností obsažených ve smlouvě, 

b) informace, které strana může zveřejnit, protože je vlastnila dříve, 

než jí je poskytla druhá strana a je schopna toto tvrzení prokázat, 

c) informace, které strana získala nebo získá od třetí strany, která 

nebyla vázána touto smlouvou a je schopna to nezpochybnitelně 

prokázat. 

 

3. Smluvní strany se zavazují, že zajistí zachování mlčenlivosti i ze strany 

třetích osob podílejících se na naplňování Smlouvy. 
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4. Smluvní strany se zavazují, že zajistí, aby zpřístupnění důvěrné 

informace bylo vyhrazeno pouze pro ty zaměstnance, kteří ji musí 

vzhledem ke své pracovní náplni znát, a aby tito zaměstnanci byli 

zavázáni zachovávat o důvěrné informaci mlčenlivost podle prvního 

odstavce tohoto článku. 

 

5. V případě, že některá ze Smluvních stran poruší povinnost vyplývající z 

ustanovení tohoto článku podmínek, plně odpovídá za veškerou újmu, 

kterou tím způsobila a je povinna ji v celém rozsahu nahradit. Tím není 

dotčena možnost požadovat smluvní pokutu stanovenou v článku XV. 

této Smlouvy. 

 

 

XIX. Komunikace 

 

1. Za adresu pro doručování písemností se považuje  

i) sídlo zapsané ve veřejném rejstříku, případně i  

ii) adresa uvedená ve Smlouvě nebo  

iii) adresa, kterou Smluvní strana po uzavření Smlouvy písemně 

oznámí druhé Smluvní straně. 

 

2. Vzájemný styk mezi Smluvními stranami je prováděn písemnou 

formou, a to prostřednictvím pošty nebo jiného licencovaného 

provozovatele poštovních služeb či osobně na adresu sídla příslušné 

Smluvní strany. V případě, že se přes náležité odeslání zásilka vrátí 

jako nedoručitelná či ji příslušná Smluvní strana odmítne převzít nebo 

nebude ve lhůtě vyzvednuta, má se za to, že k doručení došlo v den, 

kdy se zásilka vrátila jako nedoručitelná nebo dnem odmítnutí 

adresátem nebo posledním dnem úložní doby. 

 

 

XX. Ostatní ujednání 

 

1. Dluh Dodavatele může být prominut pouze výslovně a v písemné 

formě. 

 

2. Částečná platba není považována za uznání zbytku dluhu. 

 

3. Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu 

Odběratele pověřit provedením dodáním Plnění subdodavatele. 

Seznam subdodavatelů je Dodavatel povinen předložit při podpisu 

Smlouvy. Změny v tomto seznamu jsou možné pouze se souhlasem 

Odběratele.  

 

4. V případě provádění Plnění Dodavatelem prostřednictvím 

subdodavatele je povinen Dodavatel zajistit dodržování práv a 

povinností Dodavatele vyplývajících ze Smlouvy a těchto Podmínek 

subdodavatelem. 
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5. Dodavatel souhlasí, že Smlouva přechází na právní nástupce 

Odběratele. Odběratel může rovněž Smlouvu postoupit na třetí osoby, 

a to bez souhlasu Dodavatele. O takovém postoupení bude Odběratel 

Dodavatele informovat. 

 

6. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu Odběratele 

oprávněn převést práva a povinnosti pro něj vyplývající ze Smlouvy na 

třetí osobu. 

 

 

XXI. Závěrečná ustanovení 

 

1. Dodavatel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil s těmito 

Podmínkami, měl možnost je projednat za účasti svého právního 

zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení těchto Podmínek bez 

výhrad přijímá. 

 

2. Smluvní strany potvrzují, že Smlouva spolu se všemi jejími přílohami a 

těmito Podmínkami představuje úplné ujednání stran o předmětu 

Smlouvy. 

 

3. Ustanovení těchto Podmínek nabývají účinnosti smlouvy vůči 

Smluvním stranám účinnosti dnem účinnosti Smlouvy, jejíž jsou 

součástí. 

 

4. V rozsahu neupraveném Smlouvou a těmito podmínkami se vztahy 

mezi Smluvními stranami řídí českým právem, zejména zákonem 

Občanským zákoníkem. 

 

5. Veškeré spory mezi Smluvními stranami budou řešeny příslušnými 

soudy České republiky. Pro určení místní příslušnosti bude rozhodné 

sídlo Odběratele. 

 

6. Veškerá doplnění Smlouvy musí být učiněny písemně a ve formě 

chronologicky číslovaných dodatků. 

 

7. Smluvní strany sjednávají, že tyto Podmínky a dispozitivní ustanovení 

zákona mají přednost před obchodními zvyklostmi. 

 

8. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu jako Podnikatelé při své 

podnikatelské činnosti a prohlašují, že vylučují úpravu smluv 

uzavíraných adhezním způsobem dle § 1799 až 1800 Občanského 

zákoníku. 

 

 

 

V…………………. dne 
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                             Za zhotovitele: 

 

                                                            ……………………………………………… 


