
Všeobecné obchodni podmínky

l. základni ustanovení
v souladu s ustanovenlm §,1751 žákona č, 89/2012 sb., občanského ákon|ku, v plainém znění, vydáVá

obchodní společnost oHYBANE PRoFlLY a.s- Mo Všeobecné obchodní podmínky, jež i§oú nedllnou
§oučá§tí každého smluvního v-ztahu uzavřeného mezi|

zhotovitélem:
oHÝBANÉ PRoF|LY a.s.
se sídlem Kuňm. Havlíčkove 441, Psc 664 34
|ě:2a9 78 211, D|č: cz26g7a211
žapsaná V obchodnlm Gjstříku vedéném Krajským soudém v Bmě v oddíle B, vložke 4698
bankovní §pojeni: člslo úáu: 260937609/0300 védeného u Československé obchodní banky, a,s
SWFT: CEKOCZPP
lBAN:cz51 03000000000260937609
na straně jedné
(dále jen jako 

"zhotovitel')

a

obied n8telem
na §t€ně díuhé
(dále jen,,objednatel")

ll. PÚsobnost obchoaInlch podmínék
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,VoP') upíavují ávazkové vztáhy vznikajlcí pň

dodávkách díla áotovitelem na základě uzavřené smlouvy / objednávky objednalele (dále jen
,,dilď),

2. objednatelem se rozumI pouze subjékt, ktefý:

a) je frzickou nebo píavnickou osobou - podnikatelem,
b) provedl řádně poptavku díla nebo služby u zhotovitele (dále jen 

'poptávkď), Kerá byla
žhotovitelem zpíacována s ohledem na související náklady a aktuální kapacitL] výroby (dále jen

"cenová 
nabld*a'), cenová nabldka zhotovitelé je platná, pokud není stanoveno jinak, 4 týdnů

ode d.ejejího odeslání nebo pÉzentace,
c) objednate| dofučil závaznou objednávku díla (dále jen ,,obiednávka") o§obně, faxem, poštou ó

elektíonickou poštou zhotovjteli a jeho objednávka byle zhotovitélem akceptována,
schváleným proce§em dle aKuálnIho platného zněníVoP zhotovitele,

d) objednatel zaslánlm objednávky bezvýhradně souhlasl s aKuálnim úplným zněním VoP
zhotovitele, které jsou přistupné na webových §tránkách žhotovitele Wwwohybaneproílly,cz,

3, objednávka musí obsahovat identifikační a fakturační údaje objednatelé, doručovací adre§u,
kontaKnl o§obu, dohodnutou cenu, popřlpádě odkaz na cenovou nabldku, specifikaci
objednávaného dila s uvedenlm požadovaného mátéňálu, tloušťky, délky, tvaru (nákres, projektová
dokumentace, kusovnlk 8 uvedenými rozměry), množství, počet ku§ů, povrchové úp.avy (druh,
odstín Včetně vyznačení dotčéné plochy a děrovánl pro uchycení), zpúsob odběru d[la, místo
dodání dlle, odpovědnou osobu a kontakty pro převzétí, lermln dodáni díla, případně spécifikaci
dalších požadavků (áesty matenáů atd,), čitelný podpi§ objednatele, popřípadě razítko.

4, VoP áotovitele jsou nedílnou součásti objednávek a §mluv o dílo sjednávaných proďřednictvím
jednotlivých pracesnich dokuméitů mezi žhotovitelem a objednatelém. VoP zhotovitelé se tak
použijí vždy, neni-li mezi zhotovitelem a objednatélem sjednáno pí§ernňějinak.

5. smlouvou se rozumí dvoustranný právni úkon, jímž se zhotovitel z€vazuje k proveden| určitého
dlla a objednátelkjeho převžetla zaplaceníceny za jeho provédení,

6, smlouva o dílo na dílo dodávané žhotovilélém tak v souladu s ustanoveními občánského ákoníku
\azniká:
a) odesláním cenové nabídky zhotovitelem (návrh smlowy);
b) zasláním závazné objednávky objednatelem (pňjetí návrhu smlouvy);
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c) tzn. amlouva o dilo je uzavřena okamžikem, kdy byla objednateli doručena akceptace
objednáVky žaslaná zhotovitélem (dále jen 

"smlouva o dílo"),

Všechny údaje v nabídce zhotovitele a navazujlcích dokumentech včetně smlouvy jsou zpracovány
V čéském iazyce, ,písmu latinka', měmýó jednotkách soustavy sl schválénýó a používaných pío
ĚU, platební měně Kč nebo euío, a středoevrop§kém čase, výpočty technických a statických dat
jso! p.ovedénydle norem a předpisů platných v dobé zpracování nabidky,

9. odchylná ujednánl mezi smluvnImi stranamive smlowě o díto mají přednost péd ujédnánímiVe
vop zhotovitele,

2. Povinnost zhotovitele dodat objednateli dílo je splněna okamžikem, kdy jé zhotovitel přédá
k přepravě dopravci nebo připraví k přeýzeti u zhotovitele.

lll. Podmínky dodání dila
1, Dllo bude obiednateli dodáno těmjto způsoby:

e) prostfudnictvím externího dopravce " dílo bude objednateli clodáno píosřednictvlm dopíavce na
stavbu / místo určen[ přesně a nezaměnitelně pop§ané objednatelem v objednávce,
b) objednatgl vyžvedává u žhotovitele - pokud si objednatel dí|o nevyzvedne do 5 dnú ode dne,
kdy byl zhotovitelem informován, že je dilo pňpraveno k vyzvednutl, má zhotovitel nárok na
l1čtování skladného ve Výši 0,5olo dénně žceny dila za každý dén skládování dílá, od tohoto
okamžiku počíná běžet záfuční doba a na objedn€tele přechází nebézpečí škody, l,ilaximální délka
uskladněni činí 90 dnů, poté dilo prcpadá Vé prospěch zhotovitele a objednatel je povinen zaplatit
zhotoviteli sňluvni pokutu ve výši 1 00% ceny díla.

3, V připadě, žé objednatel nepředá potřebné podk|ady V dojednaném termínu, prodlužuje se iemin
dodání díla o stqný počet dní, po které tNalo píodlení objednatele, pokud nebude dohodnutojinak.

4. Ťermín dodánl díla se prodlužuje také v případě, jestliže ze strany objednatele nebudou včas
určeny dfuhy, typy, případně od§tIny etd, poŽadovaných materiálŮ - ivtomto případě se lermin
doclánI díla prodlužuje o stejný počet dni, po kteé tívalo prodlení obj€dnatele,

5. objednatelje povinen poskytnout zhotoviteli nozbytnou součinno§ k provedení dlla, za clllo z€platit
siodnanou cenu, převzit objednané dílo a případně činit další úkony umožňující zhotoviteli dodánl
díla.

6, Dojde-li ké stomu objednávky na §t.aně objédnáele kdykoliv po její akceptaci zavazuje se
objednáel uhradit zhotoviteli plnou cenu díIa a dodávky,

7, Zhotovitélje opráVněn dodat dílo po částech, oznámí-lito objednateli s dostatečným předstihem,

Iv, Baleni a Uskládíéní
1. DodáVáné dílo je baleno pro přéplavu smluveným způsobem, nebo folii chránicí dllo před

poškozením jeho povrchu, Pío přepravu jo dílo kompletováno a uložéno na vhodný prostředek
k usnadněnl menipulácé pn nak]ádání a vykládání, Před koneéným zabalením díla jsou všechny
prvky dodávky kontrolovány a je provedena iotodokumentace dílé před nebo pň předánl díla
eťernlmu dopravci.

2. Balení díla nezaručuje ochíanu přecl nevhodným a nešetmým zacházonlm pň přepravě, vybéiování
dila, manipulaci, montáži a ú§kladněni diIa.

3, V případě, že bude dílo nebo jeho obal poškoženo během pfupíavy, odpovídá za toto poškození V
plném roz§ahu dopravcé.

v. Píáva a povinnosli smluvnlch sran
í. souóinnost objednáele a zhotovitole

a. objednatel dodá k íealizaci své objednávky ve§kore Výrobní podklady specifikované
zhotovitélem,

b, zhotovitel infoamuje obj'ednatele v průbéhu realizacé zakázky o všech skjtečnostech, Keré
by mohly mít vliv na kvalitu díla nebojeho použitl,
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c, vy§kytnou-li se na 9kaně žhotoviteló jakékoliv pochybnosti o budouci §pokojenosti
. objednatele, béz zbytečného prodIéní jej kontaktuje a veškeé spomé záležjtosti vyřéší,d. nepo§kytne_li objednatel zhotoviteli potřebnou součinno§t v přípravném období, Vyhrazuje

si žhotovitel právo pozastavit dohodnutou dobu dodání dlla áž áo doby, kdy k pož€dované
so!činnosti objednatele dojde,

objédnatel je povinen žkontrolovat dodané Clilo v soulaclu §e smlouvou á převzetl stvrdit na
vyplněném dodacím listu čitelným podpisem o§oby oprávnéné jednat jmbnem objednatele
(opréVněné osoby), popňpadě doplněné lazítkem. V přlpadě, že dodávka díla'není doručena řádně
a včas, nepoškozená a kompletni, jé objednatel povinén tuto skutečnost Wésl v dodacím listě,
přlpadně vyplnit a odeslat zhotoviteli reklamačni prctokol, V obou těchto pňpadéch je objednatel
povinen přlpadnou závadu fotograíicky zdokumentovat a tutó dokumentaci za§lat zhotoviteli
§polečně s předávacim prctokolem nebo leklamačnim pIotokolem, Není _ li doručený dodací liš
Wplněn nebo není_li do 3 precovnich dnů ode dne do.učení díla vůbec doručen, má se za to, že
dodávka dlla byla doručená řáclné a Vc€s, nepoškozěná e kompletní,

Za potřebnou součinnost §e pío účely práVních ýltahŮ mezi objednatel€m a zhotovi€lem považuje
dále urč€ní oprávněné osoby / opráVněných osob na straně objednatéle, kterě budou komunikovat
s pověřeným praoovníkem / pracovníky žhotovitele,

9, smluvní strany se dále dohodly, že veškerá plsemná komunikace souviséjíci s ónno§ti žhotovitele
na ákladě této smlouvy se bude doručovat é-mailém na elektronickou adresu (e-mail) oprávněné
osoby / opravněných osob u objednatele a eleKronickou adre§u (e-mail) odpovědné osoby /
odpovědných o§ob u zhotovitele, Dokumenty měnící nějakým způsobeín práva a povinnosti
smlwnlch §tÉn této §mlouvy nebo dokurnenty, u kteaých to tato smlouva stanoví, budou současně
za§ílány V pí§emné podobě doporučenou poštou na adresy smluvnich stran uvedené v hlavičce
smluvních a procesních dokumentů.

3

4. V prípadě montáže dila zhotovitelem se objednatel zavaztte, že po ceiou dobu provádění díla
nebude řádný průběh píací žhotovitelé narušován neoprávněnými zásahy třetích o§ob.

5, V přlpadě montáže dílá zhotovitelem Veškerá veřejaoPrávnl povolenl potřebná dlÉ píávních
předpisů k prováděnim prací zhotovitelem zajišťuje objednatel na svůj náklací, neni-|i dohodnuto
jinak.

6, objednatel se zavazuje, ž6 umožnl po dodání díla zhotoviteli přístup do mlsta dodání za účelem
případných oprav dila_

7, zhotovitel je povinen píovégl dilo podle pokynů v objednávc§ objednáele a V dohodnuté lhůtě jej
objednatéli dodal na stavbu / mlsto určenl,

8, zhotovitel provádí prácé na díle ža dodržéní všech předpisů BozP, Po a ochrany životního
prostředí.

J2- změnu opÉVněné osoby / oprávněných osob se objednatel zavazuje oznámit zhotoviteli nejpozději
5 píacovních dnů před rozhodným dateň. oznámení bude p.ovedeno emailem i pisemně a s
určením rozhodného data, kdy ke změně opíávněné osoby / oprávněných osob dochází.
objednat6l souhlasí s tím, ž€ pokud nebude zména řádně oznámena zhotovitéIi, bude zhotovitel
komunikovat § poslední oprávněnou osobou / opráVněnými osobami, ktelé j§o!, mU známy,

13, Dojde-li kporušení Výše uvedených komunikačnlch pravidel ze š€ny objednatele, Vzniká
zhotoviteli ná.ok na ťlh€dt] Vícenákladů s tImto porušenlm spojených, za porušení komunikačních
pravidel se považuje zejména nele§pektování existence opráVněné osoby / oprávněných osob ze
strany objednatéié, Vetováni nébo €vizé rožhodnutí oprávněné o§oby / opíávněných osob,
neoznámenl změny oprávněné osoby / oprávněných osob Řdně a Včas apod.

VoP oHÝBANÉ PRoF|LY a.s kGten 2019

10. objednatei určl nejpozději v objednávce oprávněnou osobu / oprávněné osoby ke komunikaci
se zhotovitelem (pověřeným pracovníkem zhotovitele).

1l, zhotovitel není V případě schválení svého poďupu oprávněnou osobou / opÉvněnými osobami
objednatele povinen zjišťovat jiným způsobem vůli objednatele, schválení postupu zhotovitele
opláVněnou osobou / opravněnými osobami objednátele se ták považuje za úkon objednatele
v 6ouládu sé smlouvou o dílo a na jejím žákladě,



14. Nesplní-li objednatel v termínu povinnosť dle článku ll,, je zhotovitel oprávněn Posunout termín
dokončeníá předání dlla minimálné o dobu prodlení objédnatele, nejvýše však ža keždý jeden den
prodlení objednatele je zhotovitel oPriávněn po§unout termln dokončení díla o 3 dny, případně je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli §mluvní pokutu ža každý den prodléní se součinností ve Yýši
0,5% ž ceny díla,

vl. cena dlla alell úhřada
objedňatel je povinen zaplatit cenu dohodnutou ve smlouvě o dílo, colková cena dí|a vychází
z c€nové nebldky vypracované zhotovitelém pío předmětný kalendářní rok, pokud není dohodnúto
jinak (cenová kalkulace na konkétní2akázku),

2. cena dila se odvijí od změn cen materiáhl a enelgii na trhu. zhotovitel se zav€zuje zachovat
dohodnutou c€nu díla za předpokladu stejných podmínék zhotoven| díla, vyhrazuje si a|e pravo
změnit cenu díla ! připadě žměn cen mateiátů a energií na trhu. K navýšenl ceny díla dochází
automalicky v případě nádstu cen materiálů o více jak 3% a energil o více jak 8%, zhotovitel
oznámí změny cén matefálů či energií formoll oznámení zaslaného eleldronickou poštou Všern
r€gistrovaným objednatelům, přičemž V oznámení nebude uvédena konkrétni aena díla- oznámení
jsou rovněž přístupná na Webo\.ých stránkách zhotovitele MJww.ohvbanepaoíilv,cz.

6, objednatel nese véškeÉ nák|ady spoj€né s dllem od okamžiku jeho dodání, pňčemž náklady na
dodání díla ve smyslu ustanovéní článk! tll, odst. í VoP zhotovitele j§ou pňpočtény k ceně díle dle
ustanovenI Článku V. VoP zhotovitele. objednetélje rovnéž povinen né§t veškeré clo, daňě a jiné
poplatky, jakož i náklady spojené s célním odbavenim, pokud placení cla, danl, jiných poplatků či
nákladů pňchází V úv€hu. Poplatky spojené s převodem peněžních prostédků jdou ktíži
objednatele-

7, céna díla je objodnatelem hrazena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem v souladu s
ustanoveními smlouvy o dilo a těchto VoP zhotovitete. zbývající část ceny díla bude doplacena na
ákladě zhotovitelem Vystavené konečné faktury. splalnoď faKuí je §jednána na 30 dnŮ od
vystaveni faKury, a to b€nkovním převodem na účet zhotovitele, který je obsaž€n ve faKuňe,
pókud není stanoveno jinak (cenová nabídka, rámcová smlouva). za den zaplacenl se považUje

den pfipsání platby na úěet zhotovitele nebo den pňedání platby V hotovosti- obj€dnatel má píávo
íeklamovat správnost údajŮ na Vystavené faktuře do 5 - ti pracovnlch dnŮ ode dne doručení,
jestližé tak V tomto terminu neučiní, považuje sé faktura za objednatelem odsouhlasenou,

8, Zhotovitel je opnávněn vystavit faktulu na dílo dle akceptované objednávky, případně dlo jiné

dohody smluvních §tran,

9, objednatel potvrzením dodacího listu souhlásí s předáním díla nebo jeho čáďi. objédnatel
soúhhsI se za§tavením praci / dodávGk po dobu prodléní se splatno§tí jednotlivých faktur

1 o. V pňpadě, že se objednatel do§tane do prodléni s úhradou ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli

smluvni pokutu ve Yýši o,5% z dIužné éstky za káždý započatý den prodlení-

11. Zhotovitel se zavazuje uh€dit objednateli smluvní pokutu Ve výši 0,5% ž konečné ceny dlla nebo
jednotlivého pNku Á každý zapóčatý den prodlení § dodáním d]la l ?ryk9, maximálně Však do
hše 30% z;elkové cenv dila, pokud je způsobeno zhotovitelem, Dojde-|l k úpíavě termínu dodánl
d;hodou stran nebo jiným způsobem stanoveným těmito VoP, nepředstavuje dodáni dila V takto

sjednaném termínu dodání prodlenl zhotovitele-

12, zhotovitel ie oprávněn zaslat objédnateli za každých izapoč€tých 10 dnů prodlení zpoplatněnou

upominku ;a ;euhrázení ceny dila nebo j6jí ésti. objednatel se zavazuje nahrádit žhotoviteli

náklady spojené s Wmáhánírň dlužné pohledáVky v paušálni výši 700,- Kč + DPH 2a každou

ode6lanou upomínku.
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3. Dojdé-li ke změně objednávky dlla objednatel€m, zhotovit€l má píávo změnit cenu díla dle rozsahu
změn.

4, cenu dIla tvoři cena dle cenové nabídky, případně je cena upravena dle ustanovení článku Vl,
K ceně díla je pňpočtena příslušná éstka daněz pňdané hodnoty dle aktuální ákonné §azby,

5. Měnou používanou ve všech proc€sních, smluvníeh i účetních dokum€ntech a dokladech je Kč
nebo eurc,



13, současně může být celá pohlédávka přédána k vymáháni advokátní kanceláň nebo předána,
případně po§toupena spécialižované agentuře objednatel se žavazuje nahradit zhotoviteli náklady
spojené s předáním pohledáVky V pa!šálnl Výši 1 000,, Kč + DPH.

vll. Př.6hod nobozp€čl škody
Nebezpečí škody přecházl ze zhotovitele na obj.dnatele okamžkem předáni díla k přep!"avě,
pokud je přeprava zajišťována objednatelem a dodánim díla na místo uření, pokud ie doprava
zaji§ována zhotovitelem. Pře\I2etl díla objednatel stvrdi podpisem předávacího píotokolu./dodaciho
listu.

Škoda na díle, která vznikla po přéchodu nebezpečí škody na objednatele, nemá vliv na povinnosi
objednatele zaplatit cenu dila,

vlll. Přéchod vlattnického práve
1 Vlástnické právo k dílu nabývá objednatel leprve úplným zap|acením ceny díIa,

2

3. objednatelje povinen prohlédnout dílo jhned po jeho dodání / pň odběru dila, nejpozději však do 3
pracovních dnú od tohoto dodání. Pokud zjistl, žé dIlo vykazuje vady, je povinen výskyt vad zapsat
do dodacího listu / reklamačniho protokolu a plsemně toto oznámit zhotoviteli, a to bez zbytečného
odkladu poté, co objednatel Vady zji§til, společně s písemným oznámenim je obiednatel povinen
zaslat zhotoviteli i folodokumentaci vad dlla, Rekleřnační protokol musl obsahovat aléspoň údaie o
zhotoviteli a obiednate]i, odpovědnoú o§obu, ďesné popsáni reklamovaných vad díla a čitelný
podr,is obiednatele.

V případě zjevných, mechanických vad, ke kterým došlo během přepravy a Keé jsou 4istitelné při

vykládce dí|a, je objednatel povin€n učinit o tomto záznam do dodaciho lislu a iento si nechat
dopravcem potvrdit. Neprovédénim záznamu do dodacího listu objednatel souhlasí § př€vzetlm
díla bez \.ýhrad a pozdějši uplatněnl tohoto druhu leklamece nemůže být ze strany zhotovitele
užnáno.

4 Práva VyplýVající z Vad díla nemohou být ob]ednate|i přiznána, pokud objednatel neoznámi
zhotoviteli \ýskyt vad bez zbylečného odkl€du poté, kdy

a, Vady zjisti],
b, pň Vynaložení odbomé péče mél Vady zjistit pň píohlídce, klerou byl povinen uskutečnit,

c v3dy mohly být žjištěny později při Vynaloženl odborné péče nejpozději však do dvou let
od předání dlla,

5. Záruka za jakost díla se slanoví na 24 měsiců a poóíná běžet od odevzdání dila objednateli. PráVa
ze záruky za provedené dílo je objednatel opráVněn up|atnit pouze V případě, že dilo používá
v souladu s předmětem uíčenídlla

6 Pokud objednate| zjistí, že dllo Vyka2uje vady, na kteíé se váahuje záruka na jakosl, je povinen
Výskyt vad písemně oznámit zhoiovileli, a to nejpozději do 3 pracovnich dnů poté, co obiednatel
Vady zjistil. Společně s písemným oznámenlm je obiednetel povinen zaslat zhotoviieli i

íotodokumentáci vacl dila

7. zhotov'ltel podle rozsahu vady, na klelou se yáahuje áruka za vady nebo áruka za jakost,

§ianoví n€jpozději do 30 dnů od doíučenl reklamaěního p.otokolu návíh řešení / opravy, který bude
následně sailválen objednatelem, Pokud sé objednatel nevyjádři k návíttu řešení reklámace,
považuje se návíh zhotovitele ze schválený.
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1,

lx. odpovědnostza vady dila, záruka za jakost a podminkyjéjich uplatnění
1, Zhotovitel odpovídá ze Vedy díla týkající §e jeho množstvl, provedeni nebo jakosti, kleíé mělo dllo

V okámžiku přechodu nebezpečíškody na objednátéle,

2, Zholovitel §e zavazuje provést dílo V kvalitě odpovldající smlouvě o dílo, pÉVním předpisům a
závazným technickým normám



8. Dílo nebo čá§ti clila, která jsou před montáží předmětem €klamace, nesmějí být bez konzultace se
žhotovite|em, nebo do doby vyřízení €klamace použita, p.odána nebo jinak upravena
objednatelém. Dílo nebojeho čá§i musibýt Uskladněno v původním nezměněnóm stávu,

9, V případě, že bude dilo nebo části díla do doby vyřlzenl leklamace použito v rozporu s předchozím
odstavcém, není žhotovitel povinen hra('it nákla(ly spojené s výměnou dí'á nébo části dIla,

10, objednatel nemá právo zadžovat zaplacení ceny díla nebo snižovat Výši ceny dlla vpřípadě
reklamace díla.

1 1. zhotovitel neodpovldá ze škody \rzniklé pů§obením třetí osoby nebo vyšší mocí. Zhotovitel rovnéž
nenese odpovědnost za konečné využití výrobků a škodu vzniktou V dť]sledku nevhodného použitl
Výrobků,

12. odpovědnost žhotovitete za Vady, na něž se váahuje záruk€ za jakost, však nevžniká, jestliže Mo
Vady byly způsobeny po přechodu nebézpeči škody na objednatele vnějšííni událo§tmi a
nežpŮsobil je zhotovitel nebo o§oby, § jejichž pomoci zhotovitel §plnil §vŮj ávazok. záíuka za
jakost §e aovněž neý4ahlje na obvyklé opotřebení,

í3, Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, Keé j§ou způ§obeny nevhodno§lí nebo nefunkčností díla
použitého v nevhodných podmínkách či prostředí, ledaže zhotovilel objednatele Výslovně písemně
ujistí, že dodané dílo je vhodné do uvedených podmínek čiprostředí,

14. Nebude]i se jednat o vadu, na kterou se vžtahuje odpovědnost za Vady, dopoíučí zhotovitel
objednateli jiné vhodné řešeni,

15. Pokud není smlouvou stanoveno jinak, objednatel nemá právo poádovát po zhotoviteli jiné sankce
spojené s vadamidíla než sankce stanovené v tomto článku VoP,

í6. smluvní strany se dohodly, že v případě vady dlla, ktera má za náslédek píodlení objednatele Vůči
sv,ým smluvním péítnérům, néní objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zvýšené náklady,
kt6ré mu tím lrznikly,

x, okolnosti vyltlčující odpovědnost zhotovltele
Dojde-li k událostem, které nelže vdobě uzavření smluvnlho váahu předvídat, a Keré žpůsobí
zhotoviteli překážku v plněnl jeho smluvnlch povinnostI, je zhotovitel opráVněn prodloužit thůtu pro
dodání díla o dobu, po kterou tato překážka trvala a o dobu nutnou k obnovení činnosti zhotovite|e,

1

2. V6 všech případech okolností vylučujících odpovědno§t zhotovjtele, je zhotovitel oprávněn
prodloužit lhůtu pro dodání díla, případně odstoupit od smlouvy, aniž je povinen poskytnolt
objednateli náhradu škody.

3. objednatelje opráVněn požadovat na zhotovitelj Wjádřenl, zda od smlouvy odstoupí či zda dllo
dodá v pňmětrené náhradní lhůtě. Pokud se zhotovitel bezodkladně nevy,jádří, má objednatel právo
od smlouvy odstoupit, Dílčl p!nění, kteé bylo dopo§ud objednateli dodáno, nemá pravo objednatél
odmltnout,

xl. ochrana osobnich údajů
1 . objednatel (subjeld údajů) a zhotovitel (správce) uzavřeli 6m|ouvu, ne jejlmž základě dochází ké

zplacovánl osobnich údajŮ objednateie. Toto zpracování je nezbytné pro plněnl smlouvy,
V případě, že objednatel § po§kytnutím svých osobních údajů za tímto účélem nesouhlasí, nelze
smlouvu uzavřít.

2. za {rčelern realizace smluvního vztahu mezi objednatelem a žhotovitelem budou v nezbytném
rozsahu zpÉcovávány identiíikaěni údaje objednatele uvedené ve smlouvě, připadně kontaktní
údaje objednateIe, a dále infoínace ,.áahujícl §e k předmětu smlouvy (identiíikace prováděné
prácé, místo Výkonu práce, způsob úhíady včetně platebníGh inío.mácí jako jé číslo bankovního
účtu, ze Keého blde úhrada 2a provedené pnáce U§kutéčněna)- Ťento rozsah osobních údajŮ je
zhotovitel op.áVněn zp.acovávat za účélem evjdence zakázky, Ve(lení účetnictví, íakturace, ňešeni
připadných reklamaci a poskytnutí záručních a pozáručních oprav a ochrany svrých práv v případě
sporu s objednatelem,

3. Zhotovitel píovádí veškeré zpraoování osobních údajů sám a Vlastními prostředky,
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4, zhotovitél se zavazuje přijmout technická, oíganizačnI a jiná opa|řéni, iež zsmezi neopláVněnému
nebo nahodjlému přístupu k osobnim údajům oqednatelé, kjejlch zméné, znlčeni, árátě čijinému
neopaáVněnému nakládáni,

5. Ke zpracováni a archivaca osobnlch údajů objednatele docházi po dobu nezbylně n,Jt,ou
k zajiŠtěnl píáv a poúnno§ti plynouclch jak ze smluvniho v-zlahu, tak z pří§lušných práVnich
předpjsú, Po uplynutí těchlo lhůt budoú osobní údaje vymazány a §kartovány,

6, Zhotovitel předá osobní údaje objednátele dalším subjeidúm jén lehdy, pokud bude existovat
zákonný důvod pro přístup ktěmto údajúm (např. orgány činné v trestnIm řizeni, jiné kontrolní
oígány se zákonným zmocněnim pro přlstup k iníoímacím), nebo pokucl to bude nezbylné pro
ochranu práv zhotovitele,

7, objednatel má jako subjekt údajů Veške.á p.áva přiznaná zákoném č 101/200 sb, á dalšími
plávními předpisy, zejména Nařizením EP a Rady (EU) č. 2016/679.

8, obj€dnatel má předevšim právo požádat zhotovitele o infoímace o zpracování svých o§obních
údajú ke všem \rýše uvedeným účelům, zhotovilel je povinen objednateli bez zbytečného odkladu
§dělit alespoň informace o účelu zpracování osobnich údajů či jejich kategoriIch, kt€ré j§ou
zprecováVány, přljemoích čikalegoriich příjemců, jimž byly osobníúdaje zpří§tupněny,

9, objednétel, který se domníVá, že žhotovitel zpíacovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem,
má práVo jej požádat o vysvétleni, Dále múže zhotovilele vyzvat k odslíaněnl protiprávniho stevu,
tsn. k odblokování, opravě, c'optnění nebo likvidaci osobnich údajŮ.

10 Pokud se objednateI domnlvá, že docházl k neoprávněnému žpracovánI j6ho osobních údajů,
můž€ se se stížnostl obíátit na dozorový orgán , Úlao pro ochlánu osobních údajů,

xll, závěrcčná ustanoveni
Platnost a účinnogl obchodních podminek

e, Tyto obchodní podmínky jsou l]ěinné ode dne 1 května 2019 do odvolánl přjjetím a
Whláš€nlm podmínek nových.

b, zhotovitel ie oprávněn VoP kdykoliv upravit, aklualžovat nebo měnil, o takové změně
informuje objednatele vždy nejpozději 10 dnú před nabytim účinnosli nových VoP na svých
Wébových stránkách.

c, Tyto VoP jsou Vyhotoveny V českém jazyce.

2 Právnl úprava a řešenísporť]
a. PráVní ýááhy mezi zhotovitelem á objednatelem \rzniklé na základě smlouvy o dllo jakož i

práVní váahy souvigejíci, včetně otázek pl8lnosti a následků nepletnosti, neupravené
smlouvou či VoP zhotovatele,3e lídi píávním ládem České repubilky a především
příslušnými ustanov€ními zákon€ č. 89/2012 sb,, občanský zákonlk, v platném a účinném
znění.

b, Veškeé §pory vzniklé z této smlouvy nebo V souvi8losti sní se gtrány zavázujl řešit
V souladu se zákonem č. 216h994 sb,, o rozhodčim řízení a o výkonu rozhodčlch nálezŮ
v platném znění, v rozhodčím řízení .ozhodcem Mqr Michalem Wiedermannem, č, evid,
čÁK 12662, B;uerova 491/,lo, 603 o0 Bmo, lČ ul gq'lsz, zap§áným v §eznamu
ro2hodcú vedeném Ministersfuem §pravedlno§ta České lepubliky pod č, 104. Rožhodči
řízení je zahájeno doručením žaloby do sldla rozhodce a přúetim žaloby k rozhodnutí ze
shány rczhodc€. Rozhodcé jé povinen želovaného usne§enim Vyzvat k zaujeti plsemného
stanoviska kžalobě s lhůtou min. 15 dnů, Pokud tak žalovaný neučiní, má se za to, že
žalovaný nárok uznává, Rozhodce posfupuie pňměňeně dle ust, § 114b o§.ř Rozhodce
rozhodne bez ústniho jednáni na základě písemných podkladů předložených sllanami.
lvlístem řlžení je sidlo rozllodce V Brně. stranám bude doručováno na adresy uvedeného
Vzáhlavl této smlouvy, nebo ne edresy, které oznámí v průběhu řlzení íozhodci. zásilky
zasilané na adresy dlé předchozívěty se pro účely rozhodélho řížení považuji za dolučené
a teMy, pokud adresát jejich prieÍ odepňel nebo si ve stanovené des€tadenni úloŽnl době
zásilku n€vyzvedl, e to dnem odépřeni pňjeti písemno§ti nebo uplynutim úložni doby,
Náklady Rozhodčího řizeni se skládají předevšim z rozhodčiho poplatku, Vla§tních ,.iloh
stran a zvláštních nákladů (vypracování znaleckého posudku epod,), Rozhodčl poplatek
činí 4% z hodnoty spofu, minimálně potom 5.000 Kč a dá|e DPH z této částky v zákonné
,/ýši.

3, Dolučování
a, Listiny či ijné záznarny obsahující práVní úkony učiněné písemnou íomou nebo ostatní

písemné zprávy či oznámení mohou být druhé smluvni §trené buď předávány o§obně, nebo
zasílány doporuč€nou poštou, faxem či elektíonickou poštou na adresu uvedenou v
obiednáVce, připadně na iinou adíeslJ, kteíou daná smluvni §rana díUhé smluvnl slraně
pisemně §dělí,

1
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b, Jakékoliv listiny či jiné záznamy obsahujicl plsemně učiněný právní úkon nebo osljatni
pisemné zplévy či oznámení se považujl za doručéné, nedošlo_ti ké sklrtéčnému doručeni
dřlv€:

i. ďi osobnlm předáváni okamžikem ieiich předáni přiiemci;
ii, při doručování dopofučenou poštou v .ámci České republiky třetím pracovnim

dnem po jejich řádném předání k poštovní přepravě plo doručení přljemci;
aii- pň doručovánl doporučenou po§ou do místa nébo z mista ležicího mimo Českou

republiku pátlým pracovním dnem po jejich řádném předánl k poštovní přopravě
pro doruČenÍpřr€mci;

iV, pň doručovánl faxem a elekhonickou poštou v den odeslánl-
c, K tomu, aby mohlo být doručeni povežováno za píokázané, postačí:

i, při osobním předáVání plsémné potvrzeni příjemce o pňjetí;
ii. pň doručování doporučénou poštou potwzéní pošty osvědčujlcí podánl zásilky k

přep.áVě doporuěenou poštou příjemci;
iii. při doručováni laxem zpráva vyti§ěná faxovým přistíoj€m o tom, že bylo přIjemcl

doručenoi a
íV, přl doručování eléklronickou poštou zpětné oznámení §erveíu příjemce o

CíoručenIzpravy a iejim žobrazení na přlstíoii přljemce.

Jiři Vala
člen předďavenstva
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V Kuřimi dne 1, kvělna 2019

4, Zhotovitel i objednatél se zavazují neprodleně sděljt druhé straně podstetné §kutečnosli, jejichž
neznalo§t v pruběhu plněni obchodniho případu mťlže ovlivnit ieho iinak bezplobléínovou .ealizaci,
jako je případná změna sídla firmy, změné dodací adresy, zména bankovního 6pojení, změna DlČ
apod,

5. zhotovitel i objednatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutéčnostech, které se
cložVědí V §ouvislo§ti s čjnnostI na zákl€dě této smlouvy. smluvní strany j§ou povinny zajistit
dodržovánl této mlčenlivosti iv,š€mi svými zaměstnanci, připadně extemími spollrplacovn{ky,


