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Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo (objednávky) a jsou platné ve všech bodech, pokud není v textu příslušné 
smlouvy o dílo (objednávky) písemně dohodnuto jinak.  
 

1. Předmět díla  
1.1 Předmětem díla dle této smlouvy o dílo (objednávky) je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele dílo v rozsahu specifikovaném touto 

smlouvou (objednávkou) a v provedení dle příslušné projektové dokumentace, pokud je tato zhotoviteli objednatelem předána. 
1.2 Předmětem díla je dodávka strojů a zařízení, základního materiálu, montážní a stavební práce, individuální zkoušky, předkomplexní a komplexní 

zkoušky, výchozí revize a uvedení realizovaného díla do provozu.  
1.3 Předmětem díla je dále likvidace odpadů vzniklých při realizaci díla činností zhotovitele a uvedení veškerých pozemků, komunikací a staveb 

(dotčených činností zhotovitele při realizaci díla) do původního stavu.  
1.4. Předmětem díla je i zpracování vlastní montážní dokumentace včetně dokumentace zajištění jakosti a POV a dále oprava projektové dokumentace 

(předané pro realizaci díla zhotoviteli objednatelem) podle skutečného stavu tužkou, a to ve dvou identických vyhotoveních, která budou předána 
objednateli po ukončení díla při přejímacím řízení.  

1.5 Předmětem díla je též předání průvodně technické dokumentace dodávek strojů a zařízení, jejich atestů, zkušebních protokolů, záručních listů , 
prohlášení o shodě dle zák.22/97 Sb. v platném znění a příslušného platného nařízení vlády (NV) ve dvou paré (Předány budou fotokopie – 
originály si pro případ reklamace ponechá zhotovitel) v rozsahu Všeobecných obchodních podmínek EGEM s.r.o. – díl 2.  

1.6 Předmětem díla je též vyhotovení a předání objednateli zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení ve třech identických originálech. Součástí této 
zprávy o výchozí revizi budou i veškeré protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a dokladujících jakost, bezpečnost a provozuschopnost 
zhotoveného díla. 

1.7 Předmětem díla je i odstranění důsledků eventuálních skrytých vad projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli k realizaci díla.  
2. Cena 
2.1 Cena díla v uvedeném rozsahu, provedení a pro termíny dodání je stanovena jako pevná, bez DPH. DPH bude účtována dle platných předpisů 

v době vystavení daňového dokladu za předmět díla dle této smlouvy (objednávky). 
2.2 Cena uvedená ve smlouvě o dílo (objednávce) je za podmínek zahrnutých v této smlouvě stanovena jako nejvýše přípustná a nebude měněna 

v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu 
měny.  

2.3 V ceně jsou zakalkulovány veškeré náklady a výkony nutné pro úspěšné provedení díla včetně nákladů na vytýčení stavby oprávněnou 
geodetickou firmou, na geodetické zaměření a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, včetně nákladů na vytýčení podzemních 
sítí, zajišťování pracoviště (pracovníkem zhotovitele), vyhotovení dokumentace skutečného provedení a výchozí revizní zprávy, odvoz 
demontovaného materiálu , demontáže, odvoz, uložení a likvidace odpadů  stavby, zaplombování měřícího zařízení, uložení přebytečné zeminy na 
skládku, projednání předmětu díla s organizacemi, které toto před započetím požadují jako např. zajištění povolení překopů, zvláštního užívání 
komunikace, chodníků, povolení kácení a oklešťování  stromoví, projednání zásahů u památkově chráněných objektů. 

3. Platební podmínky 
3.1 Cena díla dle této smlouvy o dílo (objednávky) bude zhotovitelem objednateli vyúčtována daňovým dokladem - fakturou, kterou může zhotovitel 

vystavit objednateli až po prokazatelném dodání předmětu díla v rozsahu a provedení dle této smlouvy o dílo (objednávky). Součástí platebního 
dokladu bude kopie dokumentu o předání a převzetí díla. 

3.2 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli v případě, že faktura nesplňuje náležitosti řádného daňového dokladu nebo není dodržena sjednaná 
cena nebo v případě, že je předmět díla neúplný ve smyslu čl. 1. těchto obchodních podmínek nebo není-li na faktuře uvedeno číslo příslušné 
smlouvy o dílo (objednávky) nebo při reklamaci jakosti dodaného předmětu díla. 

3.3 Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzená objednatelem; v opačném případě je objednatel oprávněn vrátit fakturu 
zhotoviteli. 

3.4 V případě vrácení faktury zhotoviteli za účelem doplnění nebo přepracování, neběží lhůta její splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem, 
kdy je objednateli doručena faktura nová, doplněná nebo opravená. 

3.5 Lhůta splatnosti se sjednává na 60 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli, není-li dohodnuto ve smlouvě o dílo (objednávce) 
jinak. 

3.6 Zhotovitelem vystavené faktury musí být v souladu s § 26, odstavec 1 zákona č.235/2004 Sb. v platném znění a musí splňovat náležitosti běžného 
daňového dokladu dle § 29 zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a nad rámec běžného daňového dokladu 
musí obsahovat : 

• podpis a razítko zhotovitele 

• číslo smlouvy o dílo (objednávky) objednatele 

• číslo účtu zhotovitele 

• šestimístné číslo zatřídění (SKP) dle platného sdělení ČSÚ o zavedení 2. vydání Standardní klasifikace produkce (SKP), uveřejněného 
v částce 198/2002 Sb. 

3.7 Ustanovení o DPH 
a) Objednatel je oprávněn neuhradit zhotoviteli fakturovanou DPH v případě, že nejpozději v den uskutečnění zdanitelného plnění bude 

zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup k informacím údaj, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, ve smyslu zákona o dani 
z přidané hodnoty a souvisejících předpisů  

b) Pokud nebude fakturovaná DPH použita objednatelem z titulu ručitele na úhradu nezaplacené daně za zhotovitele bude tato DPH uhrazena 
zhotoviteli ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení originálu či ověřené kopie dokladu o bezdlužnosti zhotovitele objednateli, týkající se 
předmětného zdanitelného plnění, vystavená příslušným správcem daně 

c) V případě postupu podle bodu a) nebo b) nevzniká zhotoviteli nárok na úrok z prodlení či nárok na uplatnění jiné smluvní sankce z důvodu 
úhrady fakturované DPH po lhůtě její splatnosti   

d) Úhradou nezaplacené DPH za zhotovitele na účet správce daně z titulu ručitele současně zanikají veškeré finanční závazky objednatele či 
vůči zhotoviteli z titulu neuhrazené DPH nebo s touto daní související  

3.8  Dojde-li z rozhodnutí objednatele k převzetí díla s drobnými nedodělky, je objednatel též oprávněn snížit přiměřeně platbu sjednanou ve smlouvě o 
dílo (objednávce) a rozdíl uhradit až po úplném splnění závazků zhotovitele. Objednatel je v takovém případě též oprávněn započítat zadrženou 
část platby na úhradu nákladů, které mu vznikly tím, že předal dokončení nedodělků jinému zhotoviteli. 

4. Předání a p řevzetí p ředmětu díla 
4.1 Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v termínech uvedených v textu smlouvy o dílo (objednávky). 
4.2 Předání a převzetí předmětu díla bude potvrzeno podpisem odpovědné osoby uvedené v příslušné smlouvě o dílo (objednávce) nebo jím 

pověřenou osobou, která je za společnost EGEM s.r.o. oprávněna podepsat Protokol o p ředání a p řevzetí díla , ve kterém svým podpisem 
potvrdí, že předávané dílo svým rozsahem a provedením plně odpovídá požadavkům této smlouvy o dílo (objednávky) (splnění předmětu díla, 
předání veškeré požadované dokumentace díla, stanovení případných nedodělků termínů pro jejich odstranění, zjištění vady díla a způsob jejího 
odstranění atd.). Bez podepsaného dokumentu o předání a převzetí díla a bez předání požadované dokumentace díla nelze považovat závazek 
zhotovitele v rozsahu této smlouvy o dílo (objednávky) za splněný. 



4.3 Objednatel má zavedený integrovaný systém managementu v rozsahu ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a ISO 18001:2007. Zhotovitel je povinen 
seznámit se s „Politikou jakosti“ objednatele a dodržovat ji. Tato je k nahlédnutí u objednatele, popř. se nachází na internetových stránkách 
www.egem.cz . 

5. Práva z odpov ědnosti za vady p ředmětu díla 
5.1 Předmět díla má vady, jestliže provedení předmětu  díla neodpovídá výsledku stanoveném ve smlouvě o dílo (objednávce), účelu jeho použití, 

případně nemá vlastnosti stanovené smlouvou o dílo (objednávkou) a obecně závaznými předpisy. 
5.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které budou zjištěny v době 24 měsíců ode dne jeho předání předmětu díla objednateli,  a nebo ode dne jeho uvedení 

do provozu – co nastane později. Je-li předmět díla určen pro realizaci stavby, pak zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla po  dobu 5 let od 
uvedení stavby do provozu. 

5.3 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V pochybnostech se má za to, že oznámení vad bylo 
zhotoviteli doručeno třetího dne po odeslání. V oznámení vad musí být vada popsána a musí v něm být uvedena volba mezi nároky uvedenými 
v odst. 5.4 tohoto článku. 

5.4 Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel právo volby jednoho z uvedených postupů: 

• Požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v přiměřené lhůtě, jedná-li se o vady, jež činí dílo nepoužitelným ke sjednanému 
účelu 

• Požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v rozsahu vadné části, případně opravou, jedná li se o vadu opravitelnou. Vadu je 
zhotovitel odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15-ti dnů ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli, pokud strany nedohodnou 
v konkrétním případě lhůtu delší. Nesplní-li zhotovitel tento závazek, může objednatel od smlouvy odstoupit, vrátit vadné plnění a vyúčtovat 
zhotoviteli škody, které mu v souvislosti s takovým obchodním případem vznikly, případně nechat opravu provést jiným subjektem a 
vyúčtovat vedle vzniklých škod zhotoviteli náklady na takovou opravu. Zhotovitel je povinen do 21 dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování 
toto vyúčtování uhradit. 

• Požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Nedojde-li k jiné dohodě, činí tato sleva nejméně 10% z ceny díla. 
5.5 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. 
5.6 Po dobu reklamace vad neběží záruční doba. 
5.7 Pro odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a následnou odpovědnost za vady na tomto plnění platí ustanovení této smlouvy o dílo 

(objednávky), která se týkají místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. 
6. Smluvní pokuty 
6.1 V případě prodlení zhotovitele s  dokončením a předáním předmětu díla v termínu  dohodnutém ve  smlouvě o dílo (objednávce) je objednatel 

oprávněn účtovat smluvní pokutu  ve výši  0,05 % z celkové  ceny díla /bez DPH/  za každý započatý den prodlení. 
6.2 V případě prodlení objednatele s placením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky /bez DPH/ za 

každý započatý den prodlení. 
6.3 V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí, nebo reklamované v záruční době, je 

objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý případ a započatý měsíc prodlení.  
6.4 V případě porušení technologických postupů ze strany zhotovitele zjištěné odpovědným pracovníkem objednatele a zaznamenaným do stavebního 

deníku nebo v zápisu z kontrolního dne a rovněž v případě absence stavebního deníku na stavbě je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny, za každý případ porušení a zhotovitel se zavazuje tuto pokutu objednateli zaplatit. Při opakovaných 
porušeních technologických postupů si objednatel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy. 

6.5 V případě odběru materiálu nebo zařízení od objednatele nese zhotovitel jeho odebráním odpovědnost za případnou ztrátu nebo znehodnocení. 
Pokud dojde ke znehodnocení nebo ztrátě takového materiálu v době, kdy je v dispozici zhotovitele, je zhotovitel povinen nahradit objednateli jeho 
hodnotu vyúčtovanou mu objednatelem.  

6.6 Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce budou prováděny jen odborně a zdravotně způsobilými pracovníky. Při porušení této podmínky nebo 
porušení čl. 10. odst. 2 a 4 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této podmínky 

6.7 Zhotovitel se zavazuje, že bude výše specifikovaný předmět díla provádět sám (pokud je fyzickou osobou) nebo prostřednictvím svých společníků 
nebo členů ( je-li právnickou osobou), přednostně však svými zaměstnanci nebo zaměstnanci dočasně přidělenými agenturou práce. Zhotovitel jej 
bude provádět svým jménem a na vlastní odpovědnost. Pokud zhotovitel poruší ustanovení tohoto článku, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2,000.000,-Kč. 

6.8 Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce budou prováděny dle zákonů, nařízení vlády a vyhlášek zmíněných v čl.8 těchto všeobecných 
obchodních podmínek. Při jakémkoliv takovém porušení zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý jednotlivý případ, není-li 
ve smlouvě uvedeno jinak. 

6.9 Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu prokazatelně vzniklé škody, a to i nad rámec výše smluvní pokuty. 
7. Spolup ůsobení objednatele 
7.1 Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci nezbytnou k realizaci předmětu díla v jednom vyhotovení při podpisu této smlouvy o dílo (objednávky).  
7.2 Objednatel předá zhotoviteli pracoviště k realizaci montážních prací nejdéle do data uvedeného ve smlouvě o dílo (objednávce). O tomto předání 

bude vyhotoven zápis. 
7.3 Objednatel předá zhotoviteli seznam vyhodnocených rizik BOZP na pracovišti, a to nejdéle v den předání pracoviště  zhotoviteli. 
7.4 Objednatel zajistí neprodlené odstranění eventuálních skrytých vad předané projektové dokumentace tak, aby tyto vady neznemožnily zhotoviteli 

řádně a v dohodnutém termínu předmět díla dokončit. Pokud by vady dokumentace znemožnily dokončení předmětu díla zhotoviteli v termínu 
uvedeném v této smlouvě o dílo (objednávce), zavazuje se objednatel se zhotovitelem dohodnout nový termín plnění a současně se zříká práva na 
uplatnění smluvní pokuty a uhrazení škody mu vzniklé z tohoto zhotovitelem nezaviněného prodlení s termínem ukončení díla. Případné vady 
v dokumentaci oznámí zhotovitel neprodleně pracovníkovi objednatele pověřenému k technickým jednáním a tento zajistí jejich odstranění. 

7.5 Osoba objednatele odpovědná za spolupůsobení je uvedena ve smlouvě o dílo (objednávce). 
8. Realizace díla – dle požadavků níže uvedených předpisů, nebude-li ve smlouvě (objednávce) písemně sjednáno jinak.  
8.1 Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s platnými ustanoveními zákonů, nařízení vlády a vyhlášek v jejich aktuálně platném znění, 

zejména se Zákonem č.183/2006 Sb. (Stavební zákon), Zákon 262/2006 Sb. (Zákoník práce), Zák.č. 309/2006 Sb (Zákon o zajištění podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením vlády 591/2006 Sb. (o bližších požadavcích na BOZP na staveništích) a dokumenty „Všeobecné 
smluvní podmínky a obecné zásady chování externích firem v areálu stavby“ a „Všeobecné smluvní podmínky a obecné zásady chování externích 
firem v oblasti BOZP“, vydanými objednatelem, jakožto i dalšími technickými a právními normami, specifikovanými zák.č. 458/2000 Sb.- vše 
v platném znění. Současně je zhotovitel povinen trvale plnit veškeré povinnosti, které mu tyto zákonné předpisy, normy a dokumenty předepisují. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace předmětu díla dodržovat ustanovení platných a obecně závazných norem týkající se dodržování BOZP. 
Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za bezpečnost a ochranu života a zdraví osob, majetku a zvířat, zejména v rozsahu dle provozních předpisů 
investora stavby, provozovatele či majitele zařízení, zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a nařízení vlády č.101/2005 Sb. (podrobnější 
požadavky na pracoviště a pracovní prostředí), a to v době od převzetí staveniště či pracoviště do převzetí předmětu díla objednatelem. 

8.3 Zhotovitel je povinen nejpozději 10 dní před nástupem svých zaměstnanců a jiných fyzických osob (viz §17 zák.309/2006 Sb.) na stavbu předat 
objednateli podklady (název firmy, adresa, IČ, seznam mechanizmů) spolu s informací o rizicích, vznikajících při pracovních nebo technologických 
postupech, které bude využívat pro provádění díla. Dále je povinen seznámit objednatele s případnými subdodavateli (další zaměstnavatelé, 
samostatně pracující fyzické osoby, apod.), s rozsahem jejich činnosti na realizaci předmětu díla, výkonu koordinátora BOZP v souladu se 
zákonem  č.309/2006 Sb. Neoznámení subdodavatelů ze strany zhotovitele bude posuzováno jako porušení podmínek smlouvy. Zhotovitel bude 
povinen uhradit veškeré další sankce (pokuty ve správním  řízení) a škody, které bude objednatel nucen uhradit v důsledku porušení zákona 
č.309/2006 Sb.. Povinnost informovat objednatele o případných subdodavatelích, jejichž služeb hodlá zhotovitel při realizaci předmětu díla využít, 
platí po celou dobu realizace předmětu díla. Bez souhlasu objednatele a jeho schválení nesmí zhotovitel služeb subdodavatelů využívat.   



8.4 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, a to v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu v platném znění a předkládat jej objednateli dle potřeby. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, údaje o počasí, nasazení osob, strojů a dopravních 
prostředků, údaje o zahájení a ukončení prací či událostech a překážkách, vztahujících se k dílu, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací 
a údaje nutné pro řádné posouzení prací orgány statní správy dle platných ustanovení všech zákonných norem a předpisů.  Povinnost vést 
stavební deník končí záznamem o vyklizení staveniště poté, co zhotovitel odstraní případné vady a nedodělky podle předávacího protokolu. 
Záznamy do deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele (vedoucí zakázky nebo stavbyvedoucí) v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo odpovědného zástupce zhotovitele může provádět příslušné záznamy 
v deníku odpovědný zástupce objednatele nebo jím pověřený technický dozor, technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, působí-li na staveništi a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. Záznamy se 
vyhotovují minimálně ve třech vyhotoveních (originál si archivuje objednatel průběžně). Záznamy v deníku nemohou měnit ani doplňovat smlouvu 
ani její dodatky, a to ani v případě, že zápis je takto označen.              

8.5 Stavební deník bude umístěn po dobu provádění prací u odpovědného pracovníka zhotovitele. Povinnost vést deník končí dnem předání a převzetí 
díla.  

8.6 Veškeré práce musí vykonávat pouze zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou kvalifikaci. Všichni tito 
zaměstnanci se musí umět orientovat při práci na energetických objektech za provozu. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců a osob podílejících se na 
realizaci díla je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel provádějící stavebně-montážní práce je soběstačný, tj. má svůj dozor 
v souladu  s §7 vyhl. 50/1978 Sb., v platném znění (nad 1000V). Zhotovitel se dále zavazuje, že pracovníci podílející se na realizaci díla budou 
splňovat minimálně kvalifikaci dle §4 vyhl. 50/1978 Sb., v platném znění (nad 1000V). 

8.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a osob, které použije k plnění díla, vstupující při plnění díla na staveniště, 
za dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů, za požární ochranu a ochranu životního prostředí dle obecně závazných předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že mu tyto podmínky jsou známé a zavazuje se je dodržovat. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně seznámit své zaměstnance 
a osoby, které použije k plnění díla, vstupující při plnění díla na staveniště, s těmito podmínkami.  Zhotovitel je povinen respektovat zásady 
ochrany životního prostředí, přírody a krajiny zejména ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, zákona č. 356/2003Sb., o chemických látkách a přípravcích a o změně některých zákonů, zákona 
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. (§ 22) - vše v platném znění. 

9. Ukončení smluvního vztahu   
9.1 Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o ukončení smlouvy, změně nebo zrušení práv a závazků musí být 

písemná, jinak je neplatná. 
9.2 Odstoupení od smlouvy je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den 

po jeho odeslání. 
9.3 Odstoupit od smlouvy může kterákoliv ze stran v případě, že bude smlouva porušena podstatným způsobem. 

a) Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje: 

• Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na místě plnění díla pravidla bezpečnosti 
práce, požární ochrany nebo ochrany životního prostředí 

• Zhotoviteli bude odebráno oprávnění k podnikání 

• Přes opakované upozornění (alespoň 2 upozornění) objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a 
zkoušek díla nebo jeho části 

• Zhotovitel převede bez vědomí objednatele své zakázky, povinnosti nebo práva z této smlouvy na jiný subjekt  

• Na majetek zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení 

• Zhotovitel je nejpozději v den uskutečnění zdanitelného plnění zapsán v databázi nespolehlivých plátců DPH,  ve smyslu 
zákona o dani z přidané hodnoty a souvisejících předpisů 

b) Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele považují smluvní strany prodlení objednatele s plněním platebních podmínek po  
dobu delší než 60 dnů. 

9.4 Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením, provedou smluvní strany inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. 
Zhotovitel se zároveň zavazuje do 10-ti dnů od účinného odstoupení, resp. nabytí účinnosti dohody o ukončení smlouvy, vyklidit staveniště. 

10.  Ochrana informací a obchodního tajemství 
10.1 Smluvní strany se zavazují dodržovat ustanovení zákona č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů, a 

nařízení vlády č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovující seznamy utajovaných skutečností tím, že se skutečným a navrhovaným 
systémem ochrany elektrických stanic a vedení budou seznamovat pouze osoby určené, s dokumentací díla budou zacházet v režimu omezeného 
přístupu v souladu s požadavky zákona č. 148/1998 Sb. a jeho prováděcích předpisů ve znění pozdějších předpisů. 

10.2 10.2 Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství, 
které byly vzájemně stranami poskytnuty v rámci konkrétního obchodního případu nebo při běžném obchodním styku. Obchodní tajemství tvoří 
veškeré skutečnosti a informace obchodní, výrobní či technické povahy, výsledky výzkumu související se smluvními stranami, které mají 
skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, pokud nejsou v příslušných obchodních kruzích zcela běžně dostupné 
nebo nejde o informace a skutečnosti všeobecně známé. 

10.3 Po ukončení obchodního případu je každá ze smluvních stran povinna vrátit druhé smluvní straně všechny poskytnuté materiály potřebné 
k provedení díla obsahující chráněné informace nebo informace tvořící obchodní tajemství vč. jejich případně pořízených kopií. O předání a 
převzetí těchto materiálůse sepíše protokol. Materiály musí být jako chráněné označeny. 

10.4 Stejným způsobem budou strany chránit informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství třetí osoby, které byly touto třetí stranou některé ze 
smluvních stran poskytnuty se svolením jejich dalšího užití. Ustanovení zákona o veřejných zakázkách a plnění povinnosti objednatele zákonem 
určených nemůže být vykládáno jako porušení tohoto ujednání článku smlouvy objednatelem. 

10.5 Ustanovením tohoto článku nejsou a nemohou být jakýmkoliv způsobem dotčena nebo omezena práva k duševnímu vlastnictví kterékoliv ze 
smluvních stran, zejména práva k vynálezům, průmyslovým vzorům, ochranným známkám, licencím, autorským právům, know-how apod. 

11.  Vlastnické právo k p ředmětu díla a nebezpe čí škody na n ěm 
 11.1 Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele na objednatele předáním díla způsobem uvedeným ve   

smlouvě (objednávce). Vlastnictví k věcem, potřebným ke zhotovení díla nebo jeho části, přechází na objednatele okamžikem zapracování 
materiálů do předmětu díla. V případě, že při zhotovení díla nebo jeho části na majetku objednatele dojde ke škodám, je zhotovitel neprodleně 
povinen škodu napravit uvedením předmětu díla nebo jeho části do původního stavu, a to na svůj náklad, nebo uhradit objednateli vzniklé náklady 
spojené s odstraněním těchto škod. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené při plnění díla nebo jeho části jiným osobám a za minimalizaci škod 
způsobených vlastníkům dotčených pozemků. 

 K předmětu plnění chráněnému autorským zákonem vznikají objednateli všechna užívací práva, která mu dle zákona přísluší a to bez jakéhokoliv 
omezení a na dobu neurčitou.  

11.2 Zhotovitel nese veškerá rizika a odpovědnost za škody na díle nebo jeho části až do okamžiku jeho převzetí objednatelem.  
12.  Poskytnutí p ředmětu díla t řetím osobám 
12.1 Zhotovitel nesmí výsledek své činnosti, která je předmětem díla dle smlouvy (objednávky) poskytnout úplatně ani bezúplatně jiným osobám, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
13. Závěrečná ustanovení 
13.1 Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele kdykoliv prokázat splnění všech smluvních podmínek.  



13.2 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětu smlouvy jsou dodržovány povinnosti zhotovitele vyplývající z právních předpisů a norem,  
zejména v oblasti bezpečnosti práce. Je povinen se účastnit všech kontrolních dnů stanovených objednatelem. 

13.3  Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran českým právem, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., 
v platném znění. 

13.4 Opomenutí nebo neuplatnění smluvních práv objednatele vyplývajících ze smlouvy (objednávky) nebude považováno za vzdání se těchto práv 
vůči zhotoviteli a nemá za následek vzdání se těchto práv ani zánik možnosti tyto práva uplatnit. 

13.5 Dodatky smlouvy o dílo (objednávky) mohou být podepsány pouze osobami s odpovídajícím oprávněním, případně osobami, které k takovému 
oprávnění předloží plnou moc. 

13.6 Smlouvu o dílo (objednávku) lze měnit nebo doplňovat jen oboustranně odsouhlasenými, vzestupně číslovanými, písemnými dodatky. Návrh 
dodatku může podat kterákoliv ze smluvních stran. 

13.7 Každá ze stran je povinna neprodleně písemně oznámit druhé straně, jestliže dojde k jakékoliv změně ve firmě (sídlo firmy, IČ, DIČ nebo zápis u 
rejstříkového soudu)  

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydány dne 1.1.2014 a tímto dnem nabývají platnosti a účinnosti. 


