
 

Všeobecné smluvní podmínky 
 
 
 
Platební podmínky: 
-konečná fakturace na základě „předávacího protokolu“ o předání a převzetí řádně dokončeného díla bez  vad  a nedodělků 
odsouhlaseného podpisem objednatele, který musí být přílohou konečné faktury. 
-splatnost veškerých faktur do 30dnů od data doručení faktury objednateli (včetně její přílohy) 
-objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla  ve výši 90% oprávněné fakturované částky, zbylých 10% z celkové ceny díla bez DPH 
činí tzv. krátkodobou pozastávku, které bude splatná (uhrazena zhotoviteli) na základě písemně potvrzeného protokolu o odstranění 
vad a nedodělků předaného díla, nebo po předání díla GD, na základě písemné žádosti objednatele. 
 
Záruka:  Na montážní a technologické postupy poskytne zhotovitel záruku  60 měsíců a to ode dne jeho předání a převzetí mezi 
objednatelem a GD stavby. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví: 
-zhotovitel bude dodržovat požadavky investora díla, dále všechny povinnosti vyplývající z právních předpisů týkajících se ochrany 
zdraví a bezpečnosti při práci (zejména o používání osobních ochranných pracovních prostředků, zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na pracovištích zejména v místech s nebezpečím pádů z výšky nebo do hloubky, zákaz požívání alkoholických nápojů či 
jiných návykových, omamných nebo psychotropních látek), povinnosti týkající se používání strojů, technických zařízení, přístrojů, 
nářadí nebo jiných věcí v souladu s příslušnými právními předpisy, dále povinnosti vyplývající z předpisů o protipožární ochraně, o 
odpadech, ekologických předpisů apod. 
 
Povinnosti objednatele: 
1) řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků na písemné vyzvání zhotovitele převzít. 
2) zaplatit cenu díla za podmínek tak, jak vyplývá z obsahu této objednávky. 
Prohlášení  a další povinnosti zhotovitele: 
-Zhotovitel prohlašuje, že: 
1) se řádně seznámil se všemi nezbytnými podklady pro řádné zhotovení díla a neshledal v nich žádné rozpory, nevhodnou povahu či 
nedostatky. 
2) objednávku přijímá jako podnikatel a v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je odborně, materiálově i zdravotně způsobilý 
celé dílo realizovat. 
3) svoji činnost vykonává samostatně, vlastním jménem, za účelem dosažení zisku, na své náklady a na svou ekonomickou a právní 
odpovědnost, že neprovádí závislou a nelegální práci, že není  k objednateli ve vztahu podřízenosti, nejedná jménem objednatele ani 
dle jeho pokynů přesahující rámec povinností zhotovitele v postavení podnikatele ve smyslu objednávky, není  povinen dílo 
vykonávat osobně,za mzdu,v pracovní doě a ani dílo nevykonává na náklady a odpovědnost objednatele. 
-Zhotovitel je dále povinen zejména: 
4) pověřovat prováděním díla své zaměstnance v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákoníkem práce a 
zákonem o zaměstnanosti, pouze odborně a zdravotně způsobilé k provádění příslušných prací, řádně proškolené v obecně 
závazných předpisech, zejména o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci apod. 
5) zachovávat mlčenlivost a zacházet s informacemi, plynoucími z objednávky či které získal nebo získá v souvislosti s jejím uzavřením 
a plněním,jako s důvěrnými (tzn. Nezveřejní, nesdělí či z nedbalosti neumožní jejich zpřístupnění třetím osobám). 
6) zdržet se v rámci realizace díla jakýchkoliv reklamních aktivit vztahujících se k jeho podnikatelské činnosti. V tomto rozsahu je 
zhotovitel povinen písemně zavázat i všechny své zaměstnance a případné subdodavatele, které k plnění této objednávky využije. 
7) ve věcech této akce a jeho účasti na stavbě kontaktovat vždy pouze objednatele a není oprávněn bez předchozího souhlasu 
objednatele žádným způsobem kontaktovat (ani prostřednictvím jiné osoby) generálního dodavatele, vlastníka či investora tohoto 
díla i celé stavby, nesdělovat jim o těchto věcech žádné informace a bez přítomnosti objednatele se nezúčastnit žádných jednání 
s nimi (kontrolní dny, zkoušky atd..).Pokud bude zhotovitel kontaktován (i prostřednictvím jiné osoby) generálním dodavatelem, 
vlastníky či investory díla, je povinen odkázat je na objednatele a toho okamžitě informovat.  Vyjímka  platí pouze v případě, že se 
bude jednat o ohrožení života, zdraví či majetku a zásah k jeho odvrácení nesnese odkladu. V tomto rozsahu je zhotovitel povinen 
písemně zavázat i všechny své zaměstnance a případné subdodavatele, které k provedení díla využije. 
8) k případnému využití subdodavatele k provedení díla musí subdodavatel splňovat všechny podmínky vyžadované touto 
objednávkou na zhotoviteli a jeho zaměstnancích. 
9) přebírá nebezpečí změny okolí a že nenastane žádná mimořádná nepředvídatelná okolnost, která by mu podstatně ztížila řádné 
dokončení a předání díla v bezvadné kvalitě a v dohodnutém termínu. 
10) je pojištěn v obvyklém rozsahu proti obvyklým rizikům ve vztahu k odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností třetím 
osobám. 
 
Prodlení zhotovitele: 
-pro případ, že zhotovitel tyto své závazky uvedené v předchozím odstavci (Prohlášení a další povinosti zhotovitele) podčíslem 6. 
Nebo pod číslem 7. Jakýmkoliv způsobem poruší, je povinen zaplatit objednavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé 



jednotlivé porušení závazku. Tím není dotčeno právo objednatele s okamžitou účinností od této objednávky z důvodu jejího porušení 
odstoupit a pověřit prováděním díla jiného zhotovitele. Právo objednatele na náhradu škody a ušlý zisk tím není dotčeno. 
-při prodlení zhotovitele protokolárně předat objednateli řádně dokončené bezvadné dílo ve shora uvedeném termínu je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši: 0,1% ze shora uvedené celkové ceny. 
 
Závěrečná ujednání: 
-v ostatním upravuje vzájemná práva a povinnosti objednatele a zhotovitele občanský zákoník (zákon č 89/2012 Sb., zejména ust. § 
2586 a násl,) 
 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že na obsahu této objednávky se bez výhrad shodli po předchozím projednání jejího obsahu.  
Svobodně, vážně, srozumitelně a určitě ne v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a je v souladu s dobrými mravy a 
poctivým obchodním stykem. 
 
 


