
Všeobecné obchodní a dodací podmínky 

vydané dne 1. 11. 2018 v souladu s ust.  § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

Účelem těchto všeobecných obchodních a dodacích podmínek (dále jen „VODP“) je stanovit 

podmínky, za kterých budou uzavírány jednotlivé smlouvy mezi společností Montekord Machines 

s.r.o., IČ: 067 07 718, se sídlem Písecká 904, 386 01 Strakonice, vedená u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích, oddíl C, vložka 27111, která vystupuje v pozici zhotovitele (dále jen „zhotovitel“) a 

druhými stranami jako zákazníky, kteří vystupují v pozici objednatele (dále jen „objednatel“).  

Platné znění VODP je též umístěno na internetových stránkách zhotovitele www.montekord.com 

Odchylky od VODP mají pro smluvní vztah platnost pouze tehdy, pokud jsou v uzavřené smlouvě 

výslovně sjednány. V ostatním platí mezi smluvními stranami ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel v rámci uzavřené 

smlouvy rozhodne dobrovolně přijmout obchodní podmínky objednatele jako obchodní podmínky 

závazné pro konkrétní založený smluvní vztah, pak v rozsahu a problematice, které nejsou obchodními 

podmínkami objednatele upraveny, se daný smluvní vztah řídí těmito VODP.  

 

1. UZAVŘENÍ SMLOUVY A OBSAH SMLOUVY  

1.1. Provádění díla, včetně souvisejících činností, (dále také jen „dílo“), a uzavírání tomu 

odpovídajících obchodních smluv o dílo, včetně budoucích, zhotovitelem bude probíhat výhradně 

podle těchto VODP. Před konkrétními ujednáními těchto obchodních podmínek mají přednost pouze 

písemná odlišná ujednání smluv uzavřených mezi zhotovitelem a objednatelem. Na smluvní vztah 

mezi zhotovitelem a objednatelem nedopadají, pokud v těchto VODP nebo v písemné dohodě stran 

není výslovně sjednáno jinak, jakékoli jiné obchodní či jiné nákupní podmínky, včetně podmínek 

objednatele. VODP jsou nedílnou součástí každé uzavřené smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem 

a objednatelem.  

1.2. Nabídková dokumentace ani jiné doklady, data a údaje zhotovitele nesmí objednatel bez 

předchozího písemného souhlasu zhotovitele využít k jinému účelu, než odpovídajícímu uzavřené 

smlouvě o dílo, nesmí je ani jakkoli rozmnožovat, zálohovat či upravovat ani poskytnout k dispozici 

třetí straně či umožnit zpřístupnění třetí straně. Zhotovitelem poskytnuté dokumentace, data a údaje 

musí být objednatelem chráněny a bezodkladně na vyžádání vráceny zpět zhotoviteli.  

1.3. Smlouva o dílo uzavřená mezi zhotovitelem a objednatelem je uzavřena, pokud dále není uvedeno 

jinak nebo pokud se výslovně písemně smluvní strany nedohodnou jinak (např. neuzavřou smlouvu o 

dílo v písemné podobě na jedné listině), okamžikem, kdy zhotovitel doručí objednateli akceptaci řádné 

objednávky obdržené od objednatele. Zhotovitel je oprávněn, nikoli povinen, akceptovat řádnou 

objednávku objednatele doručením akceptace objednateli nejpozději do 20 pracovních dnů od 

obdržení řádné objednávky objednatele. Před odesláním objednávky je objednatel povinen seznámit se 

s těmito VODP. Řádnou objednávkou se rozumí písemný dokument obsahující minimálně tyto údaje:  

a) přesnou specifikaci předmětu díla a specifikaci prací a činností, které mají být zhotovitelem 

provedeny dostatečně určitým způsobem;  

b) cenu díla; 

c) požadovaný termín provedení díla, který nesmí být kratší než termín nabízený zhotovitelem; 

d) identifikace oprávněné osoby k převzetí díla od zhotovitele; 



e) písemné prohlášení „Objednatel navrhuje, aby se smluvní vztah (práva a povinnosti stran) 

ze smlouvy uzavřené akceptací této objednávky řídil Všeobecnými obchodními a dodacími 

podmínkami zhotovitele ze dne 1. 11. 2018, se kterými objednatel po řádném seznámení 

souhlasí“;  

f) podpis osoby oprávněné za objednatele v souladu s obecně závaznými právními předpisy k 

uzavření smlouvy. 

Řádnou akceptací se rozumí písemný dokument bezvýhradně odsouhlasující celý obsah objednávky 

objednatele podepsaný osobou oprávněnou za zhotovitele v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy k uzavření smlouvy. Pokud nedojde k bezvýhradné akceptaci a smluvní strany chtějí uzavřít 

smlouvu za nových podmínek, musí být celý výše popsaný proces objednávky a akceptace zopakován. 

Řádná objednávka a řádná akceptace musí být učiněna v listinné podobě anebo v elektronické podobě 

se zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby dané smluvní strany dle obecně závazných 

právních předpisů.  

1.4. Na základě uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo a 

objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a případně náklady dle této 

smlouvy.  

 

2. CENY A PLATBY 

2.1. Cena za dílo je sjednána jako pevná v měně Kč a bez DPH, pokud výslovně není uvedeno jinak. 

Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat zálohu na sjednanou cenu až do výše 100 % z celkové sjednané ceny 

bez DPH. Uhrazení zálohy je podmínkou započetí provádění díla. Platební podmínky jsou  uvedeny 

v bodě 2.8 VODP. 

2.2. Pokud, a to po dohodě stran nebo z důvodu prodlení objednatele s plněním jeho povinností, zajistí 

zhotovitel za objednatele kteroukoli z povinností objednatele podle této smlouvy, zavazuje se 

objednatel uhradit zhotoviteli veškeré vynaložené náklady, a to po jejich vyúčtování zhotovitelem. 

2.3. Při provádění díla na území České Republiky a v případech, kdy to určí obecně závazný právní 

předpis, se k cenám připočítává (vyúčtuje se) daň z přidané hodnoty v zákonné aktuálně platné výši. 

2.4. Platby zhotoviteli (společně s DPH v zákonem stanovené výši) budou probíhat na základě 

zálohových faktur zhotovitele obsahujících veškeré náležitosti daňového dokladu pro účely DPH 

vystavovaných dle níže uvedeného  a dále na základě konečné faktury obsahující veškeré náležitosti 

daňového dokladu pro účely DPH. Pokud není stanoveno jinak, je lhůta splatnosti jakékoli platby 

vyúčtované fakturou 30 dní od data jejího vystavení. 

 

2.5  Pokud nebude sjednáno jinak, platí pro smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem 

následující platební podmínky: 

 30 % sjednané ceny díla bude objednatelem uhrazeno na základě zálohové faktury 

vystavené zhotovitelem po uzavření smlouvy o dílo; objednatel bere na vědomí, že pro 

případ, že z jeho strany nedojde k uhrazení zálohy uvedené v této první odrážce 

(záloha ve výši 30 % sjednané ceny díla), není zhotovitel povinen započít provádění 

díla, a to ani dokumentace k provedení díla; 

 20 % sjednané ceny díla bude objednatelem uhrazeno na základě dílčí faktury 

vystavené zhotovitelem po schválení dokumentace k provedení díla; objednatel bere 

na vědomí, že pro případ, že z jeho strany nedojde k uhrazení částky uvedené v této 

druhé odrážce (částka odpovídající 20 % sjednané ceny díla), není zhotovitel povinen 

započít provádění samotného díla; 



 40 % sjednané ceny díla bude objednatelem uhrazeno na základě dílčí faktury 

vystavené zhotovitelem po provedení díla; 

 10 % sjednané ceny díla bude objednatelem uhrazeno na základě konečné faktury 

vystavené zhotovitelem po finálním zprovoznění díla / protokolární přejímce. 

 

2.6. Platba zhotoviteli bude provedena bez jakýchkoliv srážek v dohodnuté měně, tedy tak, aby 

zhotovitel obdržel celou fakturovanou částku. Objednatel není oprávněn platbu snížit nebo vázat 

zaplacení platby nebo její části na jakékoliv garanční nebo jiné protipožadavky. Objednatel není 

oprávněn provést jednostranné započtení svých pohledávek proti pohledávkám zhotovitele. Zhotovitel 

je oprávněn započítat svoje i nesplatné pohledávky proti i nesplatným pohledávkám objednatele. 

Objednatel není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky za 

zhotovitelem, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti se smlouvou o dílo, ani k ní zřídit smluvní 

zástavní právo.  

2.7. Platba je považována za provedenou v den, kdy je příslušná částka připsána na účet zhotovitele.  

2.8. V případě prodlení objednatele s jakoukoliv platbou nebo její částí, se objednatel zavazuje uhradit 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celé dlužné částky za každý den prodlení.  

2.9. Objednatel nabude vlastnického práva k dílu až úplným zaplacením celé ceny. Zaplatí-li však 

objednatel cenu v plné výši přede dnem předání a převzetí díla nebo při předání a převzetí díla, nabude 

objednatel vlastnického práva k dílu, jakmile bude dílo předáno a převzato. 

 

 

3. PROVEDENÍ DÍLA  

3.1. Termín provedení a předání díla, který bude sjednán, je pouze přibližný, pokud nebude výslovně 

dohodnuto jinak, přičemž je ovlivněn zejména kapacitou zhotovitele, jeho dodavatelů a dalšími 

vnějšími i vnitřními okolnostmi (stávky, výluky apod.). Objednatel je povinen převzít dílo provedené 

po sjednaném přibližném termínu. Zhotovitel není povinen provést a předat dílo před sjednaným 

přibližným termínem, ani za podmínek výše popsaných ve sjednaném přibližném termínu. Pokud 

nebude zhotovitel schopen provést dílo v takto stanoveném přibližném termínu, sdělí objednateli, v 

jakém novém termínu bude schopen dílo provést a takto v souladu s § 1960 občanského zákoníku určí 

zhotovitel konkrétní termín předání a převzetí. Zhotovitel určí konkrétní termín předání a převzetí co 

možná nejblíže po přibližném termínu, a to s přihlédnutím k výše popsaným překážkám bránícím mu v 

plnění ve sjednaném přibližném termínu.  

3.2. Zhotovitel je povinen připravenost předání a převzetí díla na požádání objednatele písemně 

potvrdit.  

3.3. Dílo bude prováděno a provedeno v souladu se smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami. 

Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo dle smlouvy předáním dokončeného díla objednateli. 

Předáním díla se rozumí předání a převzetí díla v místě provádění díla objednatelem. O předání a 

převzetí bude sepsán písemný předávací protokol podepsaný objednatelem a zhotovitelem. Objednatel 

je povinen v předávacím protokolu písemně potvrdit zhotoviteli předání a převzetí díla včetně stavu 

díla způsobem určeným zhotovitelem. Před písemným potvrzením podle předchozí věty není 

zhotovitel povinen dílo předat. Objednatel je povinen převzít dílo, a to i v případě, že vykazuje vady či 

nedodělky, které nebrání užívání díla k účelu, k němuž je určeno, přičemž i provedením s takovýmito 

vadami a nedodělky dochází ke splnění závazku provést a předat dílo. Smluvní strany se v písemném 

zápise o předání a převzetí díla dohodnou na lhůtě odstranění těchto vad a nedodělků, která musí činit 

minimálně 14 dnů, a nebude-li uvedená lhůta sjednána, ve lhůtě 30 dnů ode dne předání díla 



objednateli. K účinkům předání a převzetí díla dojde i okamžikem, kdy objednatel nezajistí ve 

sjednaném nebo novém termínu převzetí díla v místě předání anebo nezajistí v těchto termínech 

splnění s tímto převzetím spojených povinností, přičemž v takovém případě se zavazuje objednatel 

uhradit zhotoviteli po vyúčtování veškeré vynaložené náklady spojené se skladováním a ochranou 

díla.  

3.4. V případě požadavků objednatele na změnu smlouvy musí být písemným dodatkem ke smlouvě 

určeno i to, jaký tato změna bude mít vliv na cenu a termín provedení díla. Pokud budou akceptovány 

požadavky objednatele na změnu díla, musí být zároveň ujednáno, jaký vliv tato změna bude mít na 

cenu díla a termín provedení a předání díla. Zhotovitel v takovém případě nebude odpovídat za vady, k 

nimž dojde v důsledku nestandardního technologického postupu v zájmu zajištění požadavků 

objednatele.  

3.5. Zhotovitel je oprávněn poskytnout a objednatel povinen akceptovat předčasné provedení a předání 

díla nebo dílčí provedení a předání díla.  

3.6. Objednatel je povinen se na provádění díla řádně připravit včetně zajištění součinnosti zhotoviteli 

a zajištění potřebných zařízení, prostor, pomůcek, školení personálu, potřebných přípojných bodů, 

infrastruktury, apod., jsou-li takové k řádnému předání díla zhotovitele třeba. Pokud zhotovitel 

doporučí konkrétní podmínky předání či provozu (např. hardware, parametry okolních zařízení apod.), 

objednatel je musí akceptovat a zajistit. Zhotovitel nezajišťuje jakoukoli montáž, instalaci, 

zprovoznění či zkoušky provedeného předaného díla pokud tak není písemně ujednáno. Zhotovitel 

neodpovídá za správnost výběru díla objednatelem ani jakékoli důsledky s tím spojené.  

3.7. Pokud bude objednatel v prodlení s plněním jakékoli povinnosti či závazku v rámci provádění či 

převzetí díla, je zhotovitel oprávněn, nikoli povinen, zajistit splnění těchto povinností či závazků za 

objednatele a objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli po vyúčtování veškeré vynaložené náklady 

spojené se zajištěním těchto povinností a závazků.  

3.8. V případě prodlení objednatele se splněním povinnosti převzít dílo dle této smlouvy, anebo v 

případě prodlení se splněním povinnosti potvrdit dle této smlouvy předání a převzetí díla podpisem 

předávacího protokolu, se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z 

celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.  

3.9. Zhotovitel provede dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit 

prováděním či provedením díla či jakékoli jeho části třetí osobu (subdodavatele) i bez souhlasu 

objednatele.  

3.10. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli bezodkladně veškerou součinnost potřebnou k 

řádnému a včasnému provedení díla.  

3.11. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu dokumentace, věcí a požadavků/pokynů 

přebíraných od objednatele nebo předaných objednatelem a/nebo na překážky bránící provádění díla 

dohodnutým způsobem, a navrhne objednateli vhodný způsob řešení, je objednatel povinen nejpozději 

do 5 dnů sdělit zhotoviteli písemné stanovisko k jeho sdělení a návrhu řešení. Do doby sdělení 

souhlasného písemného stanoviska objednatele ke zhotovitelem navrženému vhodnému způsobu 

řešení neběží zhotoviteli jakékoli lhůty, termíny či doby plnění povinností či závazků podle smlouvy, 

přičemž o dobu, po kterou neplynul čas, se bez dalšího (bez nutnosti uzavření dodatku) posunují 

jakékoli lhůty, termíny či doby plnění povinností či závazků zhotovitele podle smlouvy. 

 

4. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY A VLASTNICKÉHO PRÁVA  

4.1. Nebezpečí škody na díle (zejména ztráta, zničení, poškození, znehodnocení věci apod.) přejde na 

objednatele s účinky předání a převzetí díla. 



4.2. Vlastnické právo k dílu, či jeho částem, přechází na objednatele okamžikem zaplacení ceny za 

dílo; pokud cena za dílo bude zaplacena dříve, než dílo bude předáno objednateli, přejde na 

objednatele vlastnické právo s účinky předání a převzetí díla. 

 

5. ZÁRUKA 

5.1. Za podmínek níže stanovených poskytuje zhotovitel objednateli záruku na dílo.  

5.2. Pokud nebude ve smlouvě sjednána nebo zhotovitelem pro jednotlivé části díla jednostranně 

stanovena zvláštní záruční lhůta, platí záruční lhůta 12 měsíců od účinků předání a převzetí díla. 

Nedojde-li k předání díla z důvodu na straně objednatele, v každém případě však začne běžet záruční 

doba (jakákoliv z výše uvedených) prvním dnem prodlení objednatele s převzetím díla.  

5.3. Právo na uplatnění nároku z odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti ze záruky má objednatel 

jen tehdy, pokud neprodleně a písemně informuje zhotovitele o vzniku vady, nejpozději do konce 

doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a 

to faxem nebo doporučeným dopisem, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy 

objednatel vadu zjistí, jinak zhotovitel není povinen vadu odstranit a právo zhotovitele z vadného 

plnění ohledně takové vady zaniká. Objednatel je povinen vadu popsat, případně uvést jak se projevuje 

a sjednat se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Na základě obdržení takové informace má 

objednatel za předpokladu, že se bude jednat o vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, právo požadovat 

odstranění vady opravou, pokud je vada opravitelná, nebo nárok na nové provedení vadné části díla, 

pokud je vada neopravitelná a nové provedení díla je možné.  

5.4. Pokud není ve smlouvě o dílo stanoveno jinak, náklady vyvolané a nebo spojené s odstraněním 

vady nebo novým provedením vadné části díla (jako náklady spojené s montáží, demontáží, dopravou 

a cestovními náklady) v rámci zhotovitelem uznané reklamace nese zhotovitel. Jako podmínku pro 

záruční opravy na místě poskytne objednatel potřebnou součinnost a dá objednatel k dispozici 

bezplatně technickou asistenci, mechanizaci a běžný materiál, který může být požadován. Objednatel 

má právo bezplatně pouze na bezvadné dílo nebo nové provedení jeho části. Vadné části díla, které 

byly v rámci reklamace vyměněny, se jejich oddělením od díla stávají bezplatně vlastnictvím 

zhotovitele a objednatel je musí ihned zhotoviteli vrátit.  

5.5. Záruka zhotovitele se nevztahuje na závady způsobené montážními pracemi, pokud nejsou 

prováděny zhotovitelem, na závady v důsledku použití neodpovídajícího zařízení, v důsledku přetížení 

zařízení nad hodnoty určené zhotovitelem. Dále se záruka nevztahuje na závady, které byly způsobeny 

úmyslně, násilným poškozením, chybnou údržbou, chybnou manipulací, na závady spojené s použitím 

nevhodných materiálů, na závady vzniklé použitím díla v rozporu s návodem, technickými 

podmínkami, poučením zhotovitele apod.. Zhotovitel rovněž neručí za poškození způsobená třetími 

osobami, atmosférickými výboji, vyšším napětím v síti a nebo vlivem chemického prostředí. Záruka se 

nevztahuje na jakékoli vady vzniklé v důsledku přirozeného provozního opotřebení díla či jeho části.  

5.6. Záruka a práva objednatele z odpovědnosti za vady zanikají v okamžiku, kdy bez písemného 

souhlasu zhotovitele provede objednatel sám nebo třetí strana nemající oprávnění od zhotovitele 

modifikaci nebo opravu kterékoliv dodané části díla. Faktury za takto provedené opravy nebo 

modifikace zhotovitel neproplatí. Převzaté záruční práce a díly dodané v rámci záruky nemají vliv na 

prodloužení záruční lhůty. Záruka a práva objednatele z odpovědnosti za vady zanikají dále v 

okamžiku, kdy se objednatel dostane do prodlení s jakoukoliv platbou nebo její částí vůči zhotoviteli.  

5.7. Zhotovitel konstatuje, že jím dodávané dílo bude splňovat  platné evropské a české 

normy.  Zhotovitel přiloží k dodávanému dílo příslušné platné certifikáty, pokud jsou sjednány a 

současně Prohlášení o shodě výrobku a ES prohlášení o shodě. 

  



6. PRÁVA Z PORUŠENÍ SMLOUVY  

6.1. Nesplní-li objednatel jakoukoliv ze svých smluvních nebo zákonných povinností ani po uplynutí 

10 pracovních dnů od termínu plnění, může zhotovitel trvat na jejich splnění nebo může odstoupit od 

smlouvy. Odstoupením smlouva zaniká ke dni doručení listiny o odstoupení objednateli do budoucna. 

V obou případech má zhotovitel právo na náhradu škody a další újmy a smluvních pokut, která mu 

vznikla nesplněním povinnosti objednatele, a právo na vrácení poskytnutého plnění (pokud ho lze 

vrátit a zhotovitel má na vrácení zájem, neboť je takové plnění pro něj bez dalšího plně využitelné) 

nebo v ostatních případech právo na zaplacení finanční náhrady za takové plnění, přičemž dle dohody 

stran bude finanční náhrada odpovídat sjednané ceně nebo veškerým nákladům doposud vynaloženým 

v souvislosti s plněním smlouvy zhotovitelem (pokud budou takové náklady nižší, než sjednaná cena).  

6.2. V případě prodlení objednatele se splněním jakékoli povinnosti či závazku, pokud prodlení 

přesáhne 10 dnů, se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý den prodlení.  

6.3. O dobu prodlení objednatele s plněním jakékoli povinnosti či závazku ze smlouvy uzavřené se 

zhotovitelem se prodlužují termíny plnění povinností a závazků zhotovitele plynoucích z takové 

smlouvy.  

6.4. Objednatel může odstoupit od smlouvy jen v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti 

podstatným způsobem a toto porušení nenapraví ani v dodatečné přiměřené lhůtě určené mu k tomu 

objednatelem v písemné výzvě, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 14 dní.  

6.5. Zhotovitel má dále právo odstoupit od smlouvy, pokud má pochybnosti o platební schopnosti 

objednatele a objednatel mu nezřídí, včetně předložení a předání odpovídajících řádných listin, v 

zhotovitelem určené lhůtě odpovídající jistotu ve smyslu § 2012 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, či finanční záruku (bezpodmínečnou, 

neodvolatelnou, zajišťující veškeré pohledávky zhotovitele ze smlouvy) ve smyslu § 2029 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel může také 

odstoupit od smlouvy, pokud na majetek objednatele bude vedena exekuce či výkon rozhodnutí, 

pokud objednatel vstoupí do likvidace, anebo pokud je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení 

proti objednateli.  

6.6. Zhotovitel může z důvodů uvedených v bodě 6.5. odstoupit od smlouvy týkající se zbývající části 

díla neprovedené k datu odstoupení od smlouvy.  

 

7. NÁHRADA ÚJMY  

7.1. V případě, že dojde porušením povinností zhotovitele nebo objednatele ke vzniku škody, 

nastupuje povinnost druhé smluvní straně tuto škodu uhradit. Zhotovitel je oprávněn objednateli 

prioritně uhradit škodu novým provedením vadné části díla, teprve v případě, že se bude jednat o vadu 

neopravitelnou, má objednatel právo požadovat finanční náhradu. Objednatel je ve všech případech 

oprávněn požadovat pouze náhradu skutečné škody.  

7.2. Ujednání této smlouvy o smluvních pokutách nemají vliv na právo oprávněné smluvní strany na 

náhradu újmy (škody) způsobené jí porušením smluvní pokutou zajištěné povinnosti, a to náhrady 

újmy (škody) ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají povinnost 

odpovědné osoby odčinit poškozené smluvní straně škodu i nemajetkovou újmu.  

7.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že i v případě, pokud porušující strana uhradí druhé smluvní 

straně sjednané či zákonné úroky z prodlení z titulu porušení povinnosti či závazku, zůstává 

zachováno právo poškozené neporušující strany na náhradu celé škody vzniklé v důsledku porušení 

takové předmětné povinnosti či závazku.  



 

8. OSTATNÍ USTANOVENÍ  

8.1. Právní vztahy zhotovitele a objednatele vzniklé ze smlouvy o dílo a právní vztahy související se 

řídí výhradně právním řádem České republiky.  V případě sjednání smlouvy ve více jazykových 

verzích má vždy přednost česká jazyková verze smlouvy.  

8.2.  Objednatel se zavazuje, že bude zachovávat důvěrný charakter podmínek ustanovení smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly na následujícím ohledně důvěrnosti:  

a) veškeré informace vyměněné v průběhu uzavírání i trvání smlouvy budou považovány za 

důvěrné a nebudou moci být použity objednatelem jiným způsobem, než pro účely plnění 

smlouvy;  

b) za důvěrné budou považovány veškeré informace mající vztah ke každé ze smluvních stran 

nebo k jejich aktivitám jakékoliv povahy, které si smluvní strany vymění písemně nebo ústně; 

c) ustanovení o důvěrnosti se netýká povinnosti zachovávat důvěrnost informací, které ve 

smyslu smlouvy musí být považovány za informace důvěrné, ale které v okamžiku jejich 

sdělení již jsou informacemi veřejnými anebo které se veřejnými stanou jinak než z důvodů 

porušení povinností stanovených touto smlouvou;  

d) smluvní strany se mohou obracet na své poradce nebo konzultanty, ale zavazují se svým 

vlivem zařídit, aby tito dodržovali stejným způsobem závazek důvěrnosti stejné povahy jako 

ten, který vyplývá z této smlouvy;  

e) závazek důvěrnosti zůstává pro zhotovitele platným a účinným bez ohledu na skončení 

účinnosti smlouvy s výjimkou informací, které ztratí svůj důvěrný charakter, nebo těch, které 

budou oprávněně zveřejněny smluvními stranami;  

f) smluvní strany mohou předat nebo sdělit informace pokaždé, když jsou povinny tak učinit 

ze zákona.  

8.3. Veškeré spory mezi smluvními stranami vznikající z této smlouvy a/nebo v souvislosti s ní budou 

rozhodovány s konečnou platností u obecného soudu zhotovitele.  

8.4. Objednatel prohlašuje, že je připraven a schopen splnit veškeré svoje závazky a povinnosti z této 

smlouvy, zejména má k dispozici či zajištěny veškeré prostředky k úhradě veškerých plateb zhotoviteli 

podle smlouvy a těchto VODP.  

8.5. Pokud je některé ustanovení těchto VODP nebo jeho část právně neúčinné nebo neplatné, 

zůstávají ostatní ustanovení příp. ostatní části ustanovení v platnosti a smluvní strany se zavazují 

nahradit je ujednáními platnými a účinnými, která budou co nejvíce respektovat ujednání neplatná či 

neúčinná.  

8.6. Veškeré změny a doplňky smluv, uzavřených mezi zhotovitelem a objednatelem v písemné formě, 

je možno provádět pouze písemně. Změna smlouvy jinou než písemnou formou se nepřipouští.  

8.7. Objednatel je povinen vždy bez zbytečného odkladu písemně informovat zhotovitele o všech 

změnách údajů, které se ho týkají a mají význam v obchodním vztahu se zhotovitelem, zejména o 

změně jména či obchodního jména, sídla či místa podnikání, bankovního spojení, telefonického 

spojení apod. Objednatel odpovídá zhotoviteli za škodu, která mu vznikne porušením této povinnosti.  

8.8. Zhotovitel bude zasílat veškeré písemnosti určené objednateli na adresu, kterou mu objednatel 

sdělí při uzavírání smlouvy. V případě, že objednatel si na předmětné adrese listinu nevyzvedne, bude 

listina považována za doručenou marným uplynutím lhůty určené k vyzvednutí poštovní zásilky 

(pokud tato lhůta nebude doručovatelem určena, tak uplynutím lhůty 10 dnů od prvního pokusu o 



doručení), i když se objednatel o jejím uložení nedozvěděl, nebo dnem doručení vrácené písemnosti 

zhotoviteli, podle toho, která z těchto skutečností nastane dřív.  

8.9. Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, 

ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran 

zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo 

neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.  

8.10. Objednatel prohlašuje, že se ve smyslu § 1794 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se sjednanou cenou dle smlouvy, a to bez ohledu na to, zda by 

se byť i potenciálně mohlo jednat o cenu neúměrnou. Objednatel prohlašuje, že je mu známa obvyklá 

cena plnění sjednaného díla a dalšího plnění.  

8.11. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti ze smlouvy lze postoupit, tedy lze postoupit 

smlouvu, na třetí osobu pouze na základě písemného souhlasu druhé smluvní strany.  

8.12. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci § 1799 a 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů na závazek založený smlouvou. 


