
Všeobecné obchodní podmínky  

 
I.Předmět díla 
1.Zhotovitel provede pro objednatele dílo spočívající v provedení prací 
specifikovaných v cenové nabídce zhotovitele. Předmět díla obsahuje 
veškeré práce a činnosti nezbytné pro provedení díla (doprava a přesuny 
materiálu a strojů) na stavbě v rozsahu dle objednatelem předané 
projektové dokumentace pro provedení stavby a investorem 
odsouhlasených změn. 
2. Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace pro provedení 
stavby, předané objednatelem v termínech dle harmonogramu postupu 
prací. 
3. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované projektovou 
dokumentací, platnými normami ČSN a obecně závaznými právními 
předpisy. 
4. Místem provádění díla dle specifikace v závazné objednávce, smlouvě o 
dílo. 
5. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí. 
6. Zhotovitel provede dílo svými prostředky, vlastním nářadím, svými 
zaměstnanci. Dále si zhotovitel zajistí materiál na dané dílo. 
7. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění 
spadají do předmětu jeho podnikání, pro tuto práci je plně kvalifikován a 
disponuje pracovníky v potřebném počtu a kvalifikační skladbě. 
8. Objednatel prohlašuje, že má na dané dílo připravené a zajištěné 
finanční prostředky. 
II.Čas pln ění 
1. Dílo provede zhotovitel v termínech zanesených v závazné objednávce, 
smlouvě o dílo. V případě nepřízně počasí nebo nepřipravenosti díla - 
staveniště ze strany objednatele se termín úměrně tomuto prodlouží (viz. 
zápis SD),objednatel však musí oznámit termín zahájení v dostatečném 
termínu nejméně však 15 dní před zahájením prací. 
2. Dílo bude realizováno dle předaného a smluvními stranami 
odsouhlaseného harmonogramu postupu prací, zpracovaného 
objednatelem, který je nedílnou součástí závazné objednávky, smlouvy o 
dílo jako její příloha. V tomto harmonogramu budou vyznačeny dílčí 
termíny plnění, tzv. milníky. Veškeré změny termínů, 
budou písemně odsouhlaseny a potvrzeny zástupcem obou stran, bude o 
těchto změnách termínů proveden zápis ve SD. 
3. Zhotovitel není v prodlení se zhotovením díla, jestliže dojde z 
objektivních důvodů nebo k vyžádání změn objednatelem a zastavení prací 
na díle s tím souvisejících. Sjednaný termín k předání díla se 
prodlužuje o časový úsek bezpodmínečně nutný k provedení vyvolaných 
nutných změn či úprav, nebo nucené pozastávky prací z důvodu neplnění 
smluvních podmínek objednatelem. 
II.Cena díla a platební podmínky 
1.Předpokládaná cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v 
souladu se zák.č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění. 
DPH bude účtována v zákonné výši. Konečná cena díla uvedená v závazné 
objednávce, smlouvě o dílo bude stanovena na základě skutečně 
provedeného objemu prací potvrzeného zástupcem objednatele na 
předávacím protokolu za použití pevných jednotkových cen, 
specifikovaných v cenové nabídce. Výše uvedeným způsobem sjednaná 
cena již přihlíží k veškerým nákladům zhotovitele v souvislosti s jeho 
plněním podle této smlouvy. 
2. Rozpis ceny je uveden v úplném položkovém rozpočtu zhotovitele, která 
je jako příloha nedílnou součástí závazné objednávky, smlouvy o díle. 
Tento rozpis ceny slouží pouze pro účely: 
fakturace 
ocenění objednatelem požadovaných víceprací 
ocenění méněprací. 
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je 
platná po celou dobu provádění díla do jeho dokončení. Dojde-li v 
mezidobí od uzavření smlouvy ke změně cenové úrovně materiálů, bude 
toto navýšení promítnuto do celkové ceny díla. Cena méněprací, tj. prací, 
které nebyly provedeny, bude z dohodnuté ceny díla dle tohoto článku 
odečtena. 
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude 
uhrazena takto: 
a)Úhrada ceny díla bude prováděna na základě jednotlivých zálohových 
faktur a konečné faktury jednotlivých částí díla-…..I.NP-II.NP, suterén. 
jejichž přílohami budou vždy soupis provedených prací, dodávek a jejich 
ocenění (nebudeli uveden přímo v daňovém dokladu), potvrzené 
oprávněným zástupcem objednatele. Soupis provedených prací bude 
předložen zhotovitelem vždy maximálně k poslednímu dni kalendářního 
měsíce. Objednatel soupis prací potvrdí, nebo se k němu písemně vyjádří 

maximálně do 5 pracovních dnů. V případě, že se objednatel k soupisu 
prací nevyjádří v uvedeném čase, je soupis prací považován za 
odsouhlasený a zhotovitel je oprávněn vystavit fakturaci na základě 
tohoto soupisu. U konečného daňového dokladu, bude přílohou i protokol 
o předání a převzetí díla nebo jeho částí, potvrzený oprávněným 
zástupcem objednatele. 
b) Lhůta splatnosti zálohové faktury (daňového dokladu) je 14 pracovních 
dnů a konečného vyúčtování – daňového dokladu - je 14 pracovních dnů 
od jeho doručení na adresu pro doručování objednatele nebo přímého 
(osobního) převzetí objednavatelem. 
c) V případě neuhrazení zálohových nebo konečných faktur, ve lhůtách 
uvedených v předchozím smluvním ustanovení (čl. IV. bod 4, písm. b) této 
smlouvy), zhotovitel okamžitě přeruší prováděné práce na dané části díla 
do jejich úplného zaplacení. (v případě zahájení prací zhotovitele na jiné 
zakázce, bude nástup možný až po dokončení této nové zakázky.) Toto 
prohlášení zhotovitele bere objednatel v plné míře na vědomí. 
d) Dojde-li k podání důvodného návrhu na konkurs nebo vyrovnání na 
majetek zhotovitele nebo objednavatele, či k zahájení insolvenčního řízení 
na kteroukoli z obou smluvních stran, platí dohoda stran, že dohodnutá 
cena díla se snižuje o výši všech dohodnutých a zrealizovaných prací a to 
ke dni doručení návrhu příslušnému soudu. Důvodný je takový návrh, na 
základě kterého bude konkurs prohlášen nebo zamítnut pro nedostatek 
majetku úpadce nebo povoleno vyrovnání. 
III.Sankce 
Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění závazků zaplatit oprávněné 
straně tyto smluvní pokuty: 
1. Za prodlení zhotovitele se splněním doby pro provedení díla smluvní 
pokutu ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení z nepředané části díla 
až do předání této části díla. 
2. Za prodlení objednatele se zaplacením faktur, smluvní pokutu ve výši 
0,5% z fakturované částky za každý započatý den až do úplného zaplacení 
předmětných daňových dokladů či zálohových faktur. 
3. Zaplacení sankcí nezbavuje povinnost obě strany uhradit případné škody 
vzniklé nedodržením sjednaných podmínek. 
4. Objednavatel zajistí bezplatné připojení k přípojce elektřiny, vody a 
jejich bezplatný odběr. 
5. Objednavatel je povinen zajistit dostatečnou stavební připravenost 
potřebnou pro rozsah objednaných prací. 
6. V případě, že vznikne na staveništi prostoj z jakéhokoli důvodu 
zaviněného objednatelem, může zhotovitel účtovat tento prostoj v 
hodinové sazbě 2 000,-Kč/hod. 
7. Pokud dojde ke zrušení objednaných prací méně jak 48hodin před 
zahájením, může zhotovitel účtovat smluvní pokutu 15 000,-Kč plus 
materiál přivezený na staveniště. 
8. Cenová kalkulace je platná za předpokladu, že prováděné práce bude 
možné realizovat na jeden nájezd pracovní čety. Každý další nájezd 
budeme účtovat částkou 7 000,-Kč pokud není písemně předem sjednána 
realizace na více nájezdů. 
9. Minimální plocha betonáže na jeden nájezd pracovní čety 150m2 
10. Veškeré oprávněné sankce obou stran, budou vyúčtovány, resp. 
zúčtovány v konečné faktuře za provedení celého předmětu díla 
IV.Ostatní ujednání 
1. Záruční doba je stanovena v délce 36 měsíců a začíná běžet dnem 
převzetí celého a bezvadného díla objednatelem. 
2. Objednatel zajistí pro zhotovitele: 
stavební připravenost. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré požadavky na 
stavební připravenost objednatele a to zejména (zpevnit příjezdovou 
vozovku pro možnost navážení materiálu nákladními vozy v blízkosti 
pracoviště připravit napojovací místa elektrického proudu 380 V a tlakové 
vody, ohraničit plochu podlahy stěnami, popř. bedněním a ocelovými 
úhelníky pevně osazenými na požadovanou výšku, 
vyznačit výšky požadované úrovně povrchu podlahy (+1 m),uzavřít objekt, 
včetně utěsnění střešního pláště a zajistit vnitřní teplotu vyšší než 5 st.C)- 
oznámil objednateli před podpisem této smlouvy. 
V případě nepřipravenosti díla-zhotovitel nepřebere staveniště a nezahájí 
práce, když objednatel bere na vědomí, že zhotovitel se tímto nedostává 
do prodlení s provedením díla. 
3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla pokyny objednatele - 
souvisejícími s prováděním daného díla, které se mu objednatel zavazuje 
předávat včas, pokud nebudou v rozporu s prováděním činnosti na straně 
zhotovitele. 
 
 



4. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude prováděno pouze pracovníky, kteří 
mají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo 
provádění díla. 
5. Objednatel či zhotovitel má bez ohledu na jiná ustanovení této 
všeobecných podmínek právo od smlouvy bez dalšího odstoupit v případě, 
že bude podán návrh na prohlášení konkursu na majetek zhotovitele či 
objednatele, či pro závažné neplnění povinností dle těchto všeobecných 
obchodních podmínek zhotovitelem či objednatelem. 
6. Zhotovitel může postoupit pohledávku vyplývající z této objednávky, 
SOD vůči objednateli dalšímu subjektu, nebo třetí osobě v případě 
neuhrazení faktur po 30 dnu její splatnosti a to bez souhlasu objednatele, 
kdy veškeré náklady spojené s vymáháním takto vzniklé pohledávky, 
budou po objednateli dále nárokovány. 
7. Jakékoliv oprávněné pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli na 
základě této smlouvy je objednatel oprávněn jednostranně započíst na 
splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. 
8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě neplnění 
povinností, zejména nesplnění povinnosti ohledně termínů proplácení 
dílčích faktur. V případě oprávněného odstoupení ze strany zhotovitele 
uhradí objednatel tím vzniklé náklady a ušlý zisk. 
9. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě neplnění 
povinností zhotovitele, zejména ohledně termínů dokončení a kvality 
prováděného díla. 
10. Po dokončení každé části díla vyzve zhotovitel objednatele k jejich 
převzetí. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápisy o jejich předání a 
převzetí, které obě strany podepíší. Objednatel je oprávněn začít užívat 
jednotlivé části díla až po jejich předání a převzetí. 
11. Objednatel se každý týden závazně písemně vyjádří do stavebního 
deníku zhotovitele k jakosti prováděných prací a je povinen upozornit na 
všechny případné vady, které by bránily předání a převzetí díla. 
12. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště a do 
svého sociálního zařízení. 
13. Objednatel předá zhotoviteli bezpečnostní, požární, popř. jiné předpisy 
platné v prostoru staveniště nad rámec všeobecně platných předpisů 
14. Smluvní strany se závazně dohodly na zachování obchodního tajemství 
v rozsahu této smlouvy. 
15. V případě zatékání vody na podlahu v době jejího provádění přebírá 
odpovědnost za případné škody na jejím povrchu objednatel. 
16. Obě strany se výslovně dohodly, že všechny spory vzniklé z této 
smlouvy a jejího zajištění rozhodne 
rozhodce jmenovaný do funkce předsedou mezinárodního Rozhodčího 
soudu při IAL SE, se sídlem v Bratislavě (http://www.rozhodcisoud.net). 
Rozhodce rozhodne podle procesního a hmotného práva České republiky. 
Místem konání a doručovací adresou rozhodčího řízení je sídlo IAL SE, 
organizační složka Praha, IČ: 29031117. 
IV.Závěrečná ujednání 
1. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny v 
těchto všeobecných obchodních podmínkách, se řídí příslušnými 
ustanoveními obchodního zákoníku. 
2. Případné změny v označení či zastoupení smluvních stran je povinna 
smluvní strana, u které změna nastala, písemně oznámit a doložit 
prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu druhé smluvní 
straně. Jakékoli další změny nebo doplňky této smlouvy jsou platné a 

účinné pouze formou písemných dodatků oběma stranami podepsanými 


