
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RENISHAW S.R.O. 

1. Všeobecné obchodní podmínky. 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí smluv, 
v nichž společnost Renishaw s.r.o., se sídlem v České republice, Olomoucká 1164/85, 
Černovice, 627 00 Brno, IČ 26260280, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40716, vystupuje jako zhotovitel, prodávající 
nebo dodavatel. 

 

2. Pojmy. 

2.1. Níže uvedené pojmy, užité ve VOP a/nebo ve Smlouvě s velkým počátečním 
písmenem, mají tento význam: 

Den – jeden kalendářní den.  

Dílo – souhrn věcí, činností a/nebo služeb, výslovně a jednotlivě specifikovaných ve 
Smlouvě jako věci, činnosti a/nebo služby, které mají být Zhotovitelem na základě 
Smlouvy dodány Objednateli. 

Dodávka – jednotlivé dodání věcí, činností a/nebo služeb, výslovně a jednotlivě 
specifikovaných ve Smlouvě jako věci, činnosti a/nebo služby, které mají být 
Zhotovitelem na základě Smlouvy dodány Objednateli, či jen některých jejich částí. 

Hmotná dodávka – jednotlivý/dílčí prvek Hmotného předmětu Díla, určený k Instalaci, 
sestavení nebo instalaci. 

Hmotný předmět Díla – věc, věci, zařízení, strojní celek, stojní celky, k jejímuž/k jejichž 
dodání se Zhotovitel zavázal Smlouvou. 

Kontrola instalace – Zhotovitelem realizovaná prověrka bezvadnosti Instalace Hmotných 
dodávek. 

Měsíc – jeden kalendářní měsíc. 

Instalace – práce a činnosti spočívající v sestavení, smontování, instalaci a kompletaci 
Hmotných dodávek a případných dodávek Objednatele v místě konečného určení Díla, 
prováděné v souladu se Zhotovitelem stanovenými technickými a technologickými 
postupy a podmínkami. Instalace je považována za ukončenou okamžikem podpisu 
Předávacího protokolu. 

Aplikační technik – pracovník Zhotovitele organizující, realizující a zajišťující činnosti 
spočívající v Uvádění Díla do provozu a/nebo související s Uváděním Díla do provozu, a 
to v rozsahu, jak je specifikován ve Smlouvě. 

Objednatel – subjekt označený jako objednatel, kupující nebo zákazník v záhlaví 
Smlouvy. 

Odstávka – doba, po kterou je Hmotný předmět Díla dočasně odstaven z provozu. 

Smlouva – smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou VOP. 

Smluvní strany – souhrnné označení pro Zhotovitele a Objednatele. 

Trvalý provoz – fáze provozu Hmotného předmětu Díla, která, dle podmínek Smlouvy, 
následuje bezprostředně po Uvedení Díla do provozu, nebo po dosažení Smlouvou 
garantovaných parametrů. 

Týden – jeden kalendářní týden. 

Zhotovitel/Prodávající/Dodavatel – společnost Renishaw s.r.o., se sídlem v České 
republice, Olomoucká 1164/85, Černovice, 627 00 Brno, IČ 26260280, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40716. 

Zkušební provoz – doba od předání Díla Objednateli do Zkušebního provozu do 
okamžiku dosažení Smlouvou garantovaných parametrů. 

 

3. Cena Díla. 

3.1. Cena Díla ujednaná ve Smlouvě (dále jen „Cena Díla“) vyjadřuje a zahrnuje 
provedení, obstarání, zajištění a dodání toliko věcí, činností a/nebo služeb výslovně a 
jednotlivě specifikovaných ve Smlouvě, a to v rozsahu, provedení a způsobem 
dohodnutým Smlouvou. 

3.2. Cena Díla nevyjadřuje a nezahrnuje provedení, obstarání, zajištění, zřízení, 
vystavení a/nebo dodání věcí, činností a/nebo služeb, finančních produktů, zajištění či 
garancí, které nejsou výslovně a jednotlivě specifikovány/ujednány ve Smlouvě, a ani 
kompletaci Díla s jeho případným příslušenstvím, součástmi nebo s jakýmkoliv jiným 
zařízením, nezbytným pro Uvedení Díla do provozu, Trvalý provoz a/nebo jakékoliv jiné 
činnosti/ provozní aktivity. 

3.3. Budou-li na žádost Objednatele anebo s jeho souhlasem Zhotovitelem dodány věci, 
činnosti a/nebo služby přesahující rozsah stanovený Smlouvou nebo budou-li Smlouvou 
ujednané věci, činnosti a/nebo služby Zhotovitelem dodány v jiném provedení, jinak či 
provedeny jiným způsobem, než bylo dohodnuto Smlouvou, Objednatel se zavazuje 
zaplatit - nad rámec Ceny Díla – Zhotovitelem mu v této souvislosti fakturovanou částku. 

3.4. Cena Díla může být měněna pouze písemnou dohodou Smluvních stran, 
realizovanou formou písemného dodatku ke Smlouvě, není-li dále uvedeno jinak. 

3.5. Zhotovitel není povinen dodat, poskytnout a/nebo zajistit Objednateli věci, činnosti, 
garance a/nebo služby, které nejsou výslovně a jednotlivě specifikovány ve Smlouvě jako 
věci, činnosti, garance a/nebo služby, které mají být Zhotovitelem na základě Smlouvy 
Objednateli dodány/poskytnuty. 

3.6. Ve Smlouvě ujednaná Cena Díla platí, je-li Dílo realizováno v souladu s časovým 
harmonogramem stanoveným Smlouvou. Dojde-li z důvodu na straně Objednatele k 
prodloužení, ke zpoždění či k odložení realizace Díla, nebo i jen jeho části, o více než 5 
týdnů oproti harmonogramu stanovenému Smlouvou, Cena Díla se mění tak, že se 
automaticky navyšuje o částku rovnající se 3 % z ceny/hodnoty zpožděných/odložených 
Dodávek. Toto navýšení ceny bude Objednatelem zaplaceno na základě samostatné 
faktury vystavené zhotovitelem. 

3.7. Zhotovitel je povinen nést pouze ty náklady a výdaje, ke kterým se zavázal 
podpisem Smlouvy, a to v rozsahu ujednaném Smlouvou. Zvýší-li se po podpisu 
Smlouvy nebo po zpracování konečné projekční dokumentace konkrétní Smlouvou 
kalkulovaný náklad nebo vznikne-li náklad jiný, Smlouvou nepředpokládaný a ve 
specifikaci Smlouvy výslovně neuvedený, tento náklad hradí Objednatel. 

 

4. Měnová doložka. 

4.1. Posílí-li v době od podpisu Smlouvy do Smlouvou ujednaného termínu jakékoliv 
jednotlivé platby dle Smlouvy kurz české koruny vůči měně, v níž je vyjádřena Cena Díla 
o více než 2 %, bude Zhotovitelem v dané souvislosti fakturovaná částka bez dalšího 
(automaticky) navýšena o částku odpovídající procentuálnímu vyjádření daného posílení 
české koruny; za rozhodné se považují střední devizové kursy vyhlašované Českou 
národní bankou. 

 

5. Platební podmínky. 

5.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla způsobem, v termínech a za 
podmínek stanovených Smlouvou. 

5.2. Zhotovitelem vystavené faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli. Zaplacením se rozumí den připsání fakturované částky na účet Zhotovitele. 

5.3. Je-li Cena Díla, či její část, placena/uvolněna bankou nebo placena Zhotoviteli přímo 
Objednatelem na základě předložení příslušných dokladů o plnění, takovými doklady se 
při uskutečnění Hmotných dodávek rozumí exempláře expedičních dokladů Zhotovitele. 

5.4. Byla-li Objednatelem zaplacena zálohová platba, Zhotovitel tuto zálohovou platbu 
zohlední při fakturaci. 

5.5. Je-li Objednatel v prodlení se zaplacením jakékoliv platby vůči Zhotoviteli o více než 
30 dnů, byl-li vůči Objednateli podán insolvenční návrh nebo vstoupil-li Objednatel do 
likvidace, mění se Smlouvou sjednaný způsob platby Ceny Díla tak, že od tohoto 
okamžiku je Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli okamžitou úhradu celé Ceny 
Díla; Cena Díla se stane splatnou dnem, kdy byla výzva k její úhradě doručena 
Objednateli. 

5.6. Dojde-li z důvodu na straně Objednatele k odložení, zpoždění, přerušení či k posunu 
termínu realizace konkrétní fáze Díla oproti termínu stanovenému prvotně Smlouvou, bez 
ohledu na skutečnost, zda v této souvislosti, tj. ohledně změny harmonogramu realizace 
Díla, byl či nebyl sjednán dodatek ke Smlouvě, Objednatel je povinen zaplatit jednotlivé 
platby na Cenu Díla v původních termínech dle Smlouvy, tj. bez ohledu na faktický stav a 
průběh realizace Díla. Je-li konkrétní platba podmíněna předložením určitých dokladů 
nebo protokolů - které z výše uvedeného důvodu nemohou být vystaveny - platba bude v 
daném případě Objednatelem realizována i bez jejich předložení, toliko v návaznosti na 
termín, kdy měl být dle prvotního/původního znění Smlouvy takový doklad nebo protokol 
vystaven. Nebude-li platba zaplacena v původním termínu dle Smlouvy, Zhotovitel není 
povinen, až do doby jejího připsání na svůj účet, pokračovat v realizaci Díla. Toto právo, 
tedy právo přerušit realizaci Díla, má Zhotovitel i v případě jakýchkoliv jiných splatných 
závazků Objednatele vůči Zhotoviteli; Zhotovitel není povinen, až do doby úplné úhrady 
veškerých splatných závazků Objednatele vůči Zhotoviteli, pokračovat v realizaci Díla. 

5.7. Veškeré bankovní a jiné poplatky, které vzniknou v souvislosti s platbou Ceny Díla 
dle Smlouvy, nese Objednatel. Veškeré poplatky a náklady spojené se zajištěním 
financování nebo se zajištěním rizik financování Díla nese Objednatel. 5.10. Jestliže po 
podpisu Smlouvy Objednatel změní způsob či zdroj původně avizovaného či ujednaného 
způsobu financování nebo zajištění financování Díla, uhradí jakékoliv finanční a 
nákladové dopady, v této souvislosti a z daného důvodu Zhotoviteli vzniklé. 

5.8. Zápočet vzájemných pohledávek a závazků Smluvních stran je možný toliko na 
základě samostatné dohody; jednostranný zápočet vzájemných pohledávek a závazků 
se nepřipouští, není-li VOP nebo Smlouvou stanoveno jinak. 

 

6. Termín provedení Díla. 

6.1. Dostane-li se Zhotovitel do zpoždění s prováděním Díla z důvodu a) okolností vyšší 
moci nebo jiných okolností, které jsou mimo kontrolu Zhotovitele a které nastaly 
nezávisle na vůli Zhotovitele a brání mu ve splnění jeho povinností, nelze-li rozumně 
předpokládat, že by Zhotovitel tyto okolnosti nebo jejich následky odvrátil, mohl odvrátit 
anebo překonat, a dále, že by v době vzniku závazku tyto okolnosti předvídal či mohl 
předvídat, b) jednání, opomenutí, prodlení nebo zdržení Objednatele při plnění jakékoliv 
jeho povinnosti ze/dle Smlouvy nebo VOP, termín plnění Zhotovitele dle Smlouvy bude 
prodloužen o dobu trvání okolností uvedených v tomto odstavci. 

6.2. Za prodlení, zpoždění, přerušení nebo zdržení způsobené okolnostmi uvedenými v 
bodu 6.1. VOP nenese Zhotovitel odpovědnost. 

6.3. Termín provedení Díla či jeho konkrétní fáze/části se vždy prodlužuje o dobu, po 
kterou je Objednatel v prodlení s jakoukoliv platbou vůči Zhotoviteli, s prodloužením 
platnosti příslušných bankovních/platebních/finančních/zajišťovacích instrumentů nebo s 
poskytnutím součinnosti, ke které je dle Smlouvy nebo VOP povinen. 
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6.4. Termín provedení Díla či jeho konkrétní fáze/části se vždy prodlužuje o dobu, po 
kterou je Zhotovitel v prodlení s realizací dodávek, prací, úkonů, služeb nebo jiných 
závazků, k nimž je dle Smlouvy nebo VOP povinen. 

6.5. Hmotné dodávky budou expedovány Zhotovitelem v termínech dle Smlouvy, a to v 
pořadí dle výrobních a přepravních možností či priorit Zhotovitele. Objednatel má 
povinnost jednotlivé Hmotné dodávky od Zhotovitele přijmout a řádné, jejich povaze 
odpovídající, skladování. 

6.6. Odmítne-li Objednatel přijmout Dodávku/Dodávky, prodlouží se o dobu prodlení 
Objednatele s převzetím Dodávky/Dodávek termín realizace Díla; Objednatel je povinen 
zaplatit Zhotoviteli veškeré náklady, ztráty a škody, které Zhotoviteli v této souvislosti 
vzniknou. 

6.7. Bude-li výroba Díla nebo jeho konstrukční zpracování vázáno na podklady, údaje, 
měření, apod., které má poskytnout Objednatel, anebo na rozhodnutí Objednatele o 
přijetí nebo schválení Zhotovitelem navržených možných technických variant provedení 
Díla nebo na dodání vstupních podkladů pro zpracování realizačních projektů, termíny 
dodání a realizace Díla se prodlužují o dobu rovnající se trvání doby od data Smlouvou 
stanoveného nebo Zhotovitelem určeného k poskytnutí těchto podkladů do okamžiku 
podepsání Zhotovitelem protokolu o předání a/nebo vyjasnění všech technických otázek 
nutných k realizaci Díla nebo ke zpracování realizačních projektů. 

6.8. Prodlužuje-li se nebo mění-li se termín realizace či dodání Díla, popř. jednotlivých 
Hmotných dodávek, z důvodu na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn 
jednostranně určit Objednateli náhradní termín dodání Díla, popř. Hmotných dodávek, a 
to s ohledem na kapacitní možnosti Zhotovitele; Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli 
všechny náklady a výdaje, které Zhotoviteli v souvislosti s tímto prodloužením, případně 
změnou termínu realizace či dodání Díla, popř. jednotlivých Hmotných dodávek 
vzniknou. 

 

7. Způsob provedení Díla. 

7.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo způsobem, v rozsahu, v provedení a v termínech 
dle Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním jednotlivých Dodávek dle Smlouvy 
své subdodavatele.  

7.2. Rizika ztráty, nedostatku, poškození nebo náhodné zkázy Dodávek se určují dle 
INCOTERMS 2010. Hmotné dodávky jsou dodávány v režimu dle Smlouvy, jinak v 
režimu EXW (INCOTERMS 2010). 

7.3. Zjistí-li Objednatel, že Hmotná dodávka je poškozená nebo neúplná, je povinen 
informovat o tom Zhotovitele bez zbytečného odkladu; v opačném případě se má za to, 
že Hmotná dodávka poškozená nebo neúplná není, tedy že je řádná, úplná a bezvadná, 
a odpovědnost za škodu nebo za ztráty na této Hmotné dodávce nese Objednatel. 

7.4. Hmotné dodávky budou Zhotovitelem prováděny/dodávány v rozloženém stavu, dle 
povahy jednotlivých dílů či součástí a dle zvyklostí Zhotovitele. Sestavení a 
zkompletování Hmotných dodávek ze stavu, v jakém byly Objednateli Zhotovitelem 
dodány, je považováno za Instalaci. 

7.5. Objednatel je povinen určit před zahájením Hmotných dodávek osobu odpovědnou 
za jejich evidenci a skladování. Dále je povinen užít ke skladování jednotlivých Hmotných 
dodávek toliko Zhotovitelem odsouhlasené prostory či prostranství a zabezpečit jejich 
povaze odpovídající uložení a ochranu. 

7.6. Po přijetí/převzetí Hmotných dodávek nese Objednatel odpovědnost za jejich 
kompletnost, nepoškozenost, včetně nepoškozenosti obalů, a označení, a to až do doby 
provedení Instalace a/nebo Uvedení Díla do provozu. Objednatel je dále povinen zajistit 
si evidenci dle dodacích listů Zhotovitele a označení Hmotných dodávek a zajistit výdej 
Hmotných dodávek pro Instalaci. Náklady na dodatečnou výrobu a dodání během 
skladování ztracených nebo poškozených Dodávek nese Objednatel. 

7.7. Výdej Hmotných dodávek pro Instalaci bude proveden/prováděn pověřenou osobou 
Objednatele; Objednatel zajišťuje dopravu Hmotných dodávek ze skladu do místa 
Instalace, není-li mezi stranami dohodnuto jinak. 

7.8. Objednatel je povinen zabezpečit podmínky potřebné ke skladování speciálního 
zařízení Zhotovitele, přičemž podmínky uložení a manipulace s takovým konkrétním 
zařízením je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli minimálně 30 dní před odesláním jej 
obsahující Dodávky. 

7.9. Dílo je dokončeno okamžikem splnění podmínek stanovených Smlouvou, tedy buď 
provedením Díla, nebo dodáním Díla, nebo Uvedením Díla do provozu. 

7.10. O provedení každé z realizačních etap Díla se bezprostředně, tj. ihned po jejím 
vykonání, vyhotoví protokol, který je povinna podepsat každá ze Smluvních stran. 
Smluvní strany mohou do protokolů uvádět své námitky, výtky, výhrady či připomínky. 
Odmítne-li Objednatel protokol podepsat, jedná se o hrubé porušení Smlouvy, které 
zakládá Zhotoviteli právo od Smlouvy odstoupit. 

7.11. Zhotovitel zajistí balení a konzervaci Hmotných dodávek v souladu s podmínkami 
obvyklými pro přepravu daného zařízení či věcí a dle druhu sjednané dopravy.  

 

8. Činnost Zhotovitele na místě instalace Díla. 

8.1. Je-li Zhotovitel dle Smlouvy povinen provést jakékoliv práce nebo činnosti na místě 
instalace Díla, bere Objednatel na vědomí, že pracovní doba zaměstnanců Zhotovitele 
činí max. 10 hod. denně, 5 dnů v týdnu, z toho 2 hodiny jsou určeny na zákonné 
přestávky. Uvádění Díla do provozu a školení obsluhy Díla bude Zhotovitelem prováděno 
výlučně v průběhu denní (nikoliv noční) směny. Jakékoliv práce nad tento rozsah musí 
být Zhotovitelem předem písemně odsouhlaseny a budou předmětem dodatečné a nad 
rámec Smlouvy jdoucí úhrady Objednatele. 

8.2. Objednatel se zavazuje zabezpečit Zhotoviteli možnost provádět Dílo i během 
víkendů, dnů pracovního klidu a státních či jiných svátků v zemi místa realizace Díla. 
Objednatel je povinen i v této době poskytovat a zajistit Zhotoviteli veškerou Smlouvou 
ujednanou součinnost. 

8.3. Zhotovitel není povinen provádět práce nebo činnosti na místě instalace Díla v době 
od 20. 12. do 5. 1. Neprovádění prací nebo činností na místě instalace Díla v této době 
není prodlením Zhotovitele s plněním jeho povinností dle Smlouvy. 

8.4. Dny vyhrazené Smlouvou k Uvedení Díla do provozu a k provedení zkoušek musí 
být využity pouze na tyto činnosti. 

8.5. V případě prostojů Aplikačního technika z důvodu nepřipravenosti Objednatele 
a/nebo z důvodu čekání na součinnost Objednatele, Objednatel hradí Zhotoviteli za 
prodloužení pobytu Aplikačního technika o dobu nad rámec Smlouvy cenu dle 
hodinového tarifu Zhotovitele. 

8.6. Zhotovitel předá Objednateli technickou dokumentaci a podklady pro školení obsluhy 
Díla dle svých standardů a zvyklostí. Školení obsluhy Díla bude provedeno v termínech 
určených Zhotovitelem a v rozsahu stanoveném Smlouvou. 

8.7. Objednatel je povinen určit odpovědné osoby - garanty - pro všechny školené 
profese. Tyto osoby - garanti - budou přítomny po celou dobu školení a Uvádění Díla do 
provozu a garantují následné doškolení a prověření znalostí každého člena personálu, 
který bude Dílo obsluhovat po Uvedení Díla do provozu. Zhotovitel zahájí jednotlivé 
školení pouze tehdy, vykazuje-li obsluha Díla znalost technické dokumentace předmětu 
školení. 

8.8. V případě nutnosti provést dodatečné školení nad rámec sjednaný ve Smlouvě, tato 
činnost bude účtována samostatně dle hodinového tarifu Zhotovitele.   

8.9. V případě absence garantů na příslušném školení, nezpracování záznamů o školení 
nebo konkrétních písemných instrukcí pro obsluhu Díla či při zjištění neznalostí u obsluhy 
i přes absolvování školení, Zhotovitel je oprávněn, jako podmínku pro pokračování v 
realizaci Díla, vyžadovat další školení či opakování příslušného školení personálu 
Objednatele; tato činnost bude Objednatelem hrazena nad rámec Smlouvy - Ceny Díla. 

8.10. V případě zjištění neznalosti u obsluhy Díla, která již školení absolvovala, Zhotovitel 
má právo požadovat vyloučení takového pracovníka ze směny a jeho nahrazení 
pracovníkem odborně způsobilým. Objednatel je povinen tuto personální náhradu zajistit; 
do doby jejího zajištění je povinen takto vyloučeného pracovníka nahradit garant školení. 

8.11. V rámci Zkušebního provozu nese odpovědnost za zajištění chodu Díla Objednatel 
a ve spolupráci se Zhotovitelem provádí optimalizaci provozu Díla. Zhotovitel nese 
odpovědnost za dosažení Smlouvu ujednaných garancí a parametrů pouze tehdy, bylo-li 
Dílo během Zkušebního provozu užíváno v souladu se Smlouvou a VOP. 

 

9. Součinnost Objednatele. 

9.1. Objednatel je povinen jmenovat a určit kontaktní osobu s odpovídajícími profesními 
schopnostmi, která bude trvale spolupracovat se Zhotovitelem, a která bude schopna 
přijímat rozhodnutí, popřípadě zajistit, aby rozhodnutí byla přijata včas.  

9.2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškeré a úplné informace, údaje, 
podklady nebo dokumentace, nezbytné pro řádné provedení Díla. Vzniknou-li v důsledku 
nesplnění této povinnosti či v důsledku sdělení nepravdivé nebo neúplné informace 
škody či jiné náklady, výdaje nebo újmy, odpovědnost za ně nese a hradí je Objednatel. 

9.3. Objednatel je povinen aktivně se účastnit optimalizace provozu Díla v rámci 
Zkušebního provozu a neprodleně informovat Zhotovitele o průběhu a výsledcích 
Zkušebního provozu.  

9.4. Aby Zhotovitel mohl splnit podmínky a/nebo termíny dle Smlouvy, je oprávněn 
vyžadovat a spolehnout se na účelnou, účinnou a aktivní podporu, součinnost a pomoc 
Objednatele. Objednatel se zavazuje podporovat všemi svými schopnostmi, možnostmi a 
prostředky ty aktivity Zhotovitele, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení Díla. 
Odmítne-li Objednatel poskytnout k žádosti Zhotovitele nezbytnou součinnost, je to 
chápáno jako porušení Smlouvy a prodlení s plněním povinností dle Smlouvy na straně 
Objednatele. 

9.5. Objednatel je povinen opatřit/zajistit pro zaměstnance a pracovníky Zhotovitele, kteří 
budou pracovat/pracují na místě instalace Díla, zejména:  

a) pozvání pro vyřízení víza, formality registrace cizinců a veškerá povolení, potřebná pro 
výkon jejich činností dle Smlouvy na místě instalace Díla; 

b) proškolení BOZP a požární ochrany; 

9.6. Objednatel je povinen na svůj náklad provést a zajistit všechny činnosti, věci, média 
či látky, které dle Smlouvy neprovádí nebo nezajišťuje Zhotovitel, a které jsou nezbytné 
pro zdárné zhotovení/provedení Díla, Uvedení Díla do provozu a provoz či zkoušky Díla 
dle Smlouvy.  

9.7. Neumožňuje-li místo instalace Díla bezpečné provádění Díla nebo nesplňuje–li 
požadavky bezpečnosti provozu a požadavky BOZP, má Zhotovitel právo nenastoupit k 
provádění Díla, a to až do doby odstranění v této souvislosti jím shledaných a vytknutých 
závad a zajištění plné bezpečnosti staveniště Objednatelem; o délku této doby se 
prodlužuje doba realizace Díla; po tuto dobu není Zhotovitel v prodlení s realizací Díla. 

9.8. Objednatel se zavazuje nakládat s přepravními obaly a s odpady vznikajícími 
v souvislosti s realizací Díla a s činností Zhotovitele na místě instalace Díla v souladu s 
platnou legislativou země instalace díla. 
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9.9. Objednatel se zavazuje zlikvidovat či odstranit veškerý odpad vzniklý na místě 
instalace Díla v souvislosti s prováděním Díla, a to na vlastní odpovědnost a na vlastní 
náklady. 

9.10. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškeré dostupné prostředky, jakož i 
všemožnou součinnost k likvidaci případné havárie při Instalaci a/nebo realizaci Díla 
(požár, únik chemikálií apod.). 

9.11. Objednatel je povinen po dobu trvání záruky používat výhradně originální nebo 
Zhotovitelem doporučené náhradní díly a provozní hmoty; v opačném případě nebudou 
uznány jeho reklamace a nároky z vad Díla. 

9.12. Objednatel je povinen zajistit si před Uvedením Díla do provozu Zhotovitelem 
předepsanou sadu náhradních dílů Díla. Za prodlení vzniklé odstávkou zařízení (Díla či 
jeho části) z důvodu nezajištění Zhotovitelem předepsaného náhradního dílu nenese 
Zhotovitel odpovědnost; náklady a výdaje v důsledku této skutečnosti vzniklé jdou plně k 
tíži Objednatele. Náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s nezajištěním předepsaného 
náhradního dílu Objednatelem hradí Objednatel. 

9.13. Objednatel je povinen po dobu záruky dodržovat veškeré pokyny Zhotovitele pro 
provoz, údržbu či servis Díla a vést v této souvislosti odpovídající evidenci, do níž musí 
být zaznamenávány veškeré opravy, zásahy, výměny náhradních dílů, jednotlivé závady 
a reklamace; Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli výpis z této evidence po 
každém provedeném záznamu a po celou záruční dobu informovat Zhotovitele o 
veškerých opatřeních či krocích, které byly z jeho strany v rámci provozu Díla provedeny. 

9.14. Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli inspekci Díla kdykoliv v záruční době. 
Pro opravy a servis jednotlivých zařízení Díla umožní Objednatel Zhotoviteli přístup a 
provádění prací v době Odstávky; Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o 
termínu plánované Odstávky nejméně 1 měsíc předem. 

9.15. Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli přístup k dodanému, zprovozněnému či 
zprovozňovanému zařízení (Dílu) za účelem pořízení referenčních materiálů (videa, 
fotografie, vzorky); Zhotovitel je povinen o takové návštěvě Objednatele předem 
informovat a domluvit se s ním na jejím účelu a termínu. Po Uvedení Díla do provozu 
umožní Objednatel, po předchozí dohodě se Zhotovitelem, referenční prohlídku Díla 
potenciálním zákazníkům Zhotovitele (třetí straně). 

9.16. Objednatel je povinen zajistit veškeré činnosti a vykonat veškeré povinnosti 
plynoucí pro něj ze Smlouvy, jakož i další činnosti a úkony, které mají vliv na plnění 
termínů a závazků Zhotovitele. V případě prodlení Objednatele s plněním jakýchkoliv 
jeho povinností a/nebo termínů dle Smlouvy či s poskytováním nezbytné a potřebné 
součinnosti Zhotoviteli, o dobu takového prodlení Objednatele se prodlužují termíny 
plnění Zhotovitele a po tuto dobu není Zhotovitel v prodlení. 

9.17. Vyžádá-li si to Zhotovitel, Objednatel se zavazuje podepsat protokoly o 
splnění/provedení jednotlivých etap Díla bezprostředně po jejich provedení a za 
přítomnosti zástupců Zhotovitele. Případné připomínky Smluvních stran budou přiloženy 
k protokolům, a to s uvedením dalšího postupu, návrhu jejich řešení a termínů jejich 
řešení. Nepodepsání protokolu Objednatelem se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy a zakládá Zhotoviteli možnost od Smlouvy odstoupit, popřípadě přerušit plnění 
Smlouvy. Termín dalšího plnění Zhotovitele dle Smlouvy se prodlužuje o dobu prodlení 
Objednatele s podepsáním příslušného protokolu; po dobu nepodepsání příslušného 
protokolu ze strany Objednatele není Zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností dle 
Smlouvy. 

 

10. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na Díle. 

10.1. Vlastnické právo k Dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele až úplným 
zaplacením Ceny Díla dle Smlouvy. 

10.2.Nebezpečí škody na díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele převzetím Díla 
nebo jeho jednotlivých částí Objednatelem. 

 

11. Záruky. 

11.1. Zhotovitel zaručuje a prohlašuje, že Dílo odpovídá požadavkům a specifikaci 
uvedené ve Smlouvě. 

11.2. Zhotovitel není povinen poskytnout Objednateli plnění z titulu záruky, je-li 
Objednatel vůči Zhotoviteli v prodlení se splněním či s úhradou jakýchkoliv závazků nebo 
nedodržuje-li Objednatel povinnosti, k nimž se zavázal Smlouvou. 

11.3. Zhotovitel poskytuje záruku na Hmotné dodávky nového zařízení v trvání 12 
měsíců ode dne Uvedení Díla do provozu. 

11.4. Je-li dodáváno „second hand“ zařízení, mechanické záruky se poskytují pouze na 
Zhotovitelem provedené opravy a repase; délka záruční doby je 6 měsíců. 

11.5. Záruka se nevztahuje na díly rychlého opotřebení, které jsou specifikovány 
v technické dokumentaci, a na spotřební materiál. 

11.6. Dojde-li k prodlení Zhotovitele s realizací Díla z důvodu na straně Objednatele, 
záruční doba počíná a běží dle původního harmonogramu realizace Díla, stanoveného 
Smlouvou. 

11.7. Na díly a součástky, které Zhotovitel nevyrábí, ale nakupuje je jako hotové součásti 
pro kompletaci Díla, se vztahuje pouze taková záruční doba, kterou je Zhotovitel schopen 
uplatnit u svého dodavatele, nejméně však 12 měsíců ode dne dodání dílů Zhotoviteli.  

11.8. Záruční vadou není vada způsobená neodbornou manipulací, nesprávnou 
obsluhou či údržbou Díla nebo provozováním Díla v rozporu se závaznou provozní 
dokumentací nebo obvyklou provozní praxí. 

11.9. Nárok na záruční plnění má pouze Objednatel, jakožto přímý smluvní partner 
Zhotovitele, a to pouze tehdy, je-li Dílo provozováno na místě, kde bylo Uvedeno do 
provozu. 

11.10. Zhotovitel neposkytne Objednateli plnění ze záruky jestliže: 

a) Objednatel nerespektoval při instalaci Díla, Uvedení Díla do provozu a provozu Díla 
související technickou dokumentaci; 

b) Objednatel uvedl Dílo do provozu bez účasti Zhotovitele, byla-li účast Zhotovitele při 
Uvedení Díla do provozu ujednána ve Smlouvě; 

c) Zhotovitel při servisní návštěvě zjistil výrazné porušení či opakované porušování 
podmínek vyplývajících z technické či provozní dokumentace obsluhou; 

e) ke zničení nebo k poškození Díla došlo v situaci nebo v důsledku skutečnosti 
nesouvisející s jeho provozem či nemající původ v jeho provozu; 

f) ke zničení nebo poškození Díla došlo z důvodu vyšší moci; 

g) Objednatel neumožnil Zhotoviteli včasnou prohlídku vadného dílu či zařízení nebo 
provedl jakékoliv úpravy Díla bez předchozího souhlasu Zhotovitele; 

h) Objednatel nezajistil včasnou a řádnou prohlídku Díla ihned po přechodu nebezpečí 
škody na Díle; 

i) Objednatel nepodal zprávu Zhotoviteli o vadách Díla bez zbytečného odkladu poté, kdy 
vady zjistil, nebo poté, kdy při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při prohlídce, 
kterou je povinen uskutečnit, nejpozději však do uplynutí záruční doby; 

j) Objednatel nepředložil řádné záznamy o údržbě a servisu zařízení; 

k) Objednatel nepoužíval během záruční doby originální nebo Zhotovitelem doporučené 
náhradní díly a provozní média. 

11.11. Dospěje–li Zhotovitel k závěru, že došlo k některé ze situací předvídaných bodem 
11.10. VOP, provede opravu Díla pouze na základě písemné objednávky Objednatele a 
za samostatnou úhradu, jdoucí nad rámec Smlouvy, ve výši skutečných nákladů. 

 

12. Reklamace, nároky z vad. 

12.1. Uplatňuje-li Objednatel nároky z vad Díla v záruční době, je povinen činit tak přímo 
u Zhotovitele, a to prostřednictvím ve Smlouvě označeného pracovníka Zhotovitele. 

12.2. Shodným způsobem jako v bodu 12.1. VOP postupuje Objednatel také tehdy, 
uplatňuje-li vady a nedodělky Díla, zjištěné po dokončení jednotlivých dílčích etap Díla. 

12.3. Objednatel je povinen uplatnit u Zhotovitele vadu Díla do 3 dnů od okamžiku jejího 
zjištění. Pozdější uplatnění vady má za následek zánik nároku z vad. 

12.4. Součástí reklamace musí byt podrobný popis problému/vady, jeho projevu, popis 
všech souvisejících technologických nastavení poškozeného zařízení nebo jeho části, 
případné vzorky, foto a video dokumentace. 

12.5. Zhotovitel po posouzení souvisejících informací a podkladů reklamaci uzná nebo ji 
odmítne jako neoprávněnou. V případě odmítnutí reklamace je Zhotovitel povinen předat 
Objednateli písemné zdůvodnění odmítnutí reklamace, a to neprodleně po zjištění 
relevantních okolností reklamace (zpracování nezbytných expertíz, posudků apod.). 

12.6. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, je Zhotovitel povinen: 

- odstranit reklamované vady opravou Díla, jsou-li vady opravitelné, 

- nebo odstranit reklamovanou vadu nahrazením vadné části Díla částí novou, 

- nebo poskytnout přiměřenou slevu z Ceny Díla.  

12.7. Smluvní strany se dohodly, že volba mezi v bodu 12.6. VOP uvedenými možnostmi 
náleží Zhotoviteli. 

12.8. Záruční oprava může byt provedena Zhotovitelem nebo jiným subjektem se 
souhlasem Zhotovitele. Je-li záruční oprava prováděna jiným subjektem se souhlasem 
Zhotovitele, Zhotovitel musí předem odsouhlasit náklady takové opravy. 

12.9. Byla-li oprava provedena jiným subjektem než Zhotovitelem bez souhlasu 
Zhotovitele a bez předchozího odsouhlasení nákladů této opravy Zhotovitelem, Zhotovitel 
nemá povinnost hradit náklady v dané souvislosti vzniklé a/nebo Objednatelem 
vynaložené. 

12.10. Zhotovitel se zavazuje zahájit vyřizování reklamace neprodleně. Zhotovitel se 
zavazuje informovat Objednatele o svém postupu nejpozději do 3 pracovních dnů ode 
dne obdržení písemného oznámení reklamace Zhotovitelem. 

12.11. V případě nutnosti dopravy předmětu reklamace od Objednatele ke Zhotoviteli a 
zpět, demontáž zařízení a veškeré potřebné formality nutné pro vývoz a proclení 
předmětu reklamace v zemi Objednatele zajišťuje a hradí Objednatel. 

12.12. Existence vad, nedodělků nebo reklamací nezbavuje Objednatele povinnosti plnit 
řádně své finanční/platební a jiné závazky vůči Zhotoviteli. 

13. Smluvní pokuty, sankce. 
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13.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou Ceny Díla či její části oproti platebním 
termínům ujednaným Smlouvou po dobu delší než 30 dnů, je povinen zaplatit Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

13.2. Dostane-li se Zhotovitel zaviněně do prodlení s Dodávkami dle Smlouvy o dobu 
delší než 30 dnů, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
nedodané Dodávky za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

13.3. Souhrnná maximální výše všech smluvních pokut a sankcí dle Smlouvy nebo v 
souvislosti se Smlouvou je 10 % celkové Ceny Díla. 

13.4. Objednatel nemá nárok na jiné sankce, náhrady a postihy, než na ty, které jsou 
stanoveny Smlouvou a/nebo VOP. 

13.5. Zhotovitel je oprávněn uplatnit na Objednateli nárok na náhradu škody. 

 

14. Ochrana informací. 

14.1. Veškeré informace poskytnuté a/nebo zpřístupněné v souvislosti se Smlouvou 
Zhotovitelem Objednateli, a to především předaná nebo zpřístupněná technická data, 
projektová a/nebo technická dokumentace, se považují za důvěrné a za předmět 
obchodního tajemství Zhotovitele a jsou určena toliko pro vnitřní potřebu Objednatele, 
související s plněním Smlouvy. 

14.2. Objednatel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele 
nebude informovat třetí osoby o obsahu Smlouvy; údaje o vlastní existenci Smlouvy je 
možné zveřejnit, pokud to Smlouva výslovně neomezí. 

14.3. Objednatel, nemá-li k tomu předchozí písemný souhlas Zhotovitele, nesmí 
poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoliv informace nebo dokumenty, které se 
vztahují ke Smlouvě, a které mu byly Zhotovitelem v souvislosti se Smlouvou předány 
nebo jinak zpřístupněny. 

14.4. V případě porušení kterékoliv z povinností stanovených v článku 14. VOP je 
Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- EUR za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností, a to i opakovaně. 

 

15. Závazek důvěry. 

15.1. Zhotovitel a Objednatel se zavazují zachovávat vzájemnou loajálnost. Prohlašují, 
že se vyvarují a zdrží jakýchkoliv aktivit, které by poškodily nebo mohly poškodit druhou 
Smluvní stranu. 

15.2. Smluvní strany se zavazují nezaměstnat a ani jinak nespolupracovat se žádným 
zaměstnancem druhé Smluvní strany během období platnosti Smlouvy, nedala-li k tomu 
druhá Smluvní strana písemný souhlas. 

15.3. Objednatel prohlašuje, že není účastníkem soudního, rozhodčího, správního či 
jiného řízení, které, anebo jehož výsledek by mohl podstatnou měrou ovlivnit 
podnikatelské aktivity Objednatele, jeho ekonomickou stabilitu, smluvní volnost, 
oprávnění nakládat s majetkem či finanční situaci, a že mu takové řízení ani nehrozí. 
Objednatel dále prohlašuje, že jeho hospodářská situace je stabilní, a že mu nejsou 
známy žádné skutečnosti, které by jeho hospodářskou stabilitu mohly zásadní měrou 
ohrozit. Nastane-li některá z v tomto odstavci VOP uvedených skutečností, Objednatel se 
zavazuje neprodleně, úplně a pravdivě o ní informovat Zhotovitele. Nesplní-li Objednatel 
tuto svou povinnosti do jednoho týdne ode dne, co se o dané skutečnosti dozvěděl, 
nejpozději však do jednoho měsíce ode dne, kdy tato skutečnost nastala, jedná se o 
porušení Smlouvy, které zakládá Zhotoviteli právo od Smlouvy odstoupit. 

15.4. Poruší-li Objednatel povinnosti vyplývající z článku 15. VOP, je povinen zaplatit 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- EUR za každé jednotlivé porušení těchto 
povinností, a to i opakovaně. 

 

16. Rozhodné právo, řešení sporů. 

16.1. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí českým 
právem (právním řádem České republiky). 

16.2. Smluvní strany se zavazují, že případně vzniklé spory se pokusí řešit nejprve 
především vzájemnou dohodou. Pokus o dosažení takové dohody bude považován za 
neúspěšný, jakmile jedna ze Smluvních stran sdělí tuto skutečnost písemně druhé 
Smluvní straně. 

16.3. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti 
s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Městského soudu v Brně, případně 
Krajského soudu v Brně. 

16.4. Bude-li to možné a bude-li to odpovídat rozumnému uspořádání vztahů, Smluvní 
strany budou pokračovat v plnění Smlouvy i po dobu řešení vyvstalých neshod nebo 
vedení soudních řízení. To neplatí, je-li předmětem vyvstalých neshod nebo soudních 
řízení skutečnost, že Objednatel, třeba i jen částečně, neplní své platební povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy. 

16.5. V případě rozporu mezi Smlouvou a VOP je rozhodný text Smlouvy. 

 

17. Změny Smlouvy. 

17.1. Smlouvu lze měnit či doplnit toliko písemnými, chronologicky číslovanými dodatky, 
odsouhlasenými a podepsanými oběma Smluvními stranami. 

17.2. Požadavek na změnu Smlouvy může být iniciován kteroukoliv ze Smluvních stran. 

17.3. Požadavek na změnu Smlouvy musí být vyhotoven písemně a předán druhé 
Smluvní straně. Druhá Smluvní strana bude iniciující Smluvní stranu informovat o svém 
stanovisku ke vznesenému požadavku na změnu Smlouvy, a to nejpozději do 14 dnů 
ode dne, kdy jí byl takový požadavek doručen. 

17.4. Nedohodnou-li se Smluvní strany na realizaci požadavku Objednatele na změnu 
Smlouvy, zejména co se týká způsobu provádění a/nebo technického řešení/provádění 
Díla, do jednoho měsíce ode dne doručení takového požadavku Objednatele Zhotoviteli, 
Zhotovitel je oprávněn pokračovat v realizaci Díla způsobem a za podmínek dle 
původního znění Smlouvy; projeví-li Objednatel písemně s tímto postupem Zhotovitele 
nesouhlas, Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit. 

17.5. Aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se 
vylučuje. 

18. Ukončení Smlouvy. 

18.1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. 

18.2. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit, je-li Objednatel v prodlení s plněním 
svého závazku/povinnosti ze Smlouvy, či jeho jednotlivé části, déle než 90 dnů.  

18.3. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení 
jedné Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně, nejpozději však 
10. den ode dne odeslání doporučeného dopisu na korespondenční adresu, není-li 
takové adresy, pak na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy, druhé Smluvní strany. 

18.4. Odstoupí-li kterákoli ze stran od Smlouvy, má Zhotovitel vůči Objednateli právo na 
zaplacení všech v souvislosti se Smlouvou vynaložených přímých, nepřímých a režijních 
nákladů, jakož i kompenzace ve výši 15 % z Ceny Díla; Zhotovitel vystaví Objednateli 
fakturu/faktury, kterou/které mu zašle/předá společně s odstoupením od Smlouvy.  

18.5. Dostane-li se Objednatel do prodlení se zaplacením faktur vystavených 
Zhotovitelem dle bodu 18.4. VOP o více než 60 dnů, Zhotovitel má právo zpeněžit 
jednotlivé části Díla nebo k jeho výrobě určený materiál, a to v rozsahu přinášejícím 
finanční prostředky rovnající se výši takto fakturované částky, snížené o Objednatelem 
zaplacené zálohy. Zhotovitel je oprávněn jednostranně započíst tímto způsobem získané 
finanční prostředky na pohledávku vůči Objednateli dle bodu 18.4. VOP. 

18.6. Zbylý předmět Díla, materiál a části určené k jeho výrobě, pokud si je Objednatel 
ihned nepřevezme, může Zhotovitel uložit ve svých prostorách. Cena skladové plochy v 
tomto případě bude určena Zhotovitelem dle aktuálního ceníku. V případě nutnosti 
skladování mimo areál Zhotovitele je Objednatel povinen hradit náklady skladování dle 
skutečnosti. V případě, že Objednatel neuhradí náklady skladování za 2 měsíce, 
Zhotovitel má právo uložený zbylý předmět Díla, materiál a části určené k jeho výrobě 
bez jakékoliv náhrady Objednateli zlikvidovat nebo jinak použít. 

 

19. Okolnosti vylučující odpovědnost. 

19.1. Za okolnost vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na 
vůli povinné Smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, nelze-li rozumně 
předpokládat, že by povinná Smluvní strana tuto překážku nebo její následky mohla 
odvrátit nebo překonat, a dále, že by v době vzniku Smlouvy tuto překážku předvídala 
nebo mohla předvídat. 

19.2. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla až v době, kdy povinná Smluvní 
strana byla v prodlení s plněním své povinnosti dle Smlouvy nebo vznikla–li tato 
překážka z jejích hospodářských poměrů. 

19.3. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, po kterou trvá/trvala 
překážka, s níž jsou spojeny. 

19.4. Nastane-li situace, kterou některá ze Smluvních stran považuje za okolnost 
vylučující odpovědnost, a která může ovlivnit plnění jejích závazků ze Smlouvy, 
neprodleně o tom vyrozumí druhou Smluvní stranu a vynasnaží se pokračovat v plnění 
svých závazků, nakolik to bude přiměřené a rozumně možné. Současně taková Smluvní 
strana vyrozumí druhou Smluvní stranu o všech svých návrzích, včetně případných 
návrhů alternativních plnění, avšak bez písemného souhlasu druhé Smluvní strany 
nepřistoupí k jejich plnění/realizaci. 

19.5. Nastane-li okolnost vylučující odpovědnost, budou termíny stanovené Smlouvou 
prodlouženy o dobu rovnající se době trvání dané okolnosti. 

 

20. Korespondence, komunikace. 

20.1. Smluvní strany se dohodly, že vzájemná korespondence a komunikace dle 
Smlouvy a/nebo ve věcech Smlouvy může být činěna osobně, formou poštovní zásilky, 
e-mailem nebo faxem a dále pomocí videokonference nebo videokonferenčních klientů. 

20.2. Smluvní strany souhlasí s možností oboustranného nahrávání videokonferenčních 
hovorů jakož i jakýchkoliv dalších jednání. Při zahájení videokonference nebo 
konkrétního jednání, před spuštěním vlastního záznamu, jsou Smluvní strany povinny 
slovně upozornit druhou Smluvní stranu na realizaci nahrávání/záznamu. 

20.3. Každá Smluvní strana má právo vyžádat si záznam hovoru, jednání a/nebo 
videohovoru pořízený druhou Smluvní stranou. 

20.4. Smluvní strany jsou k dotazu druhé Smluvní strany povinny potvrdit přijetí 
korespondence zaslané jim druhou Smlouvu stranou. 
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20.5. Listovní a jiné hmotné zásilky jsou doručovány na doručovací adresu Smluvní 
strany, není-li taková adresa, pak na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy. Doporučená 
(registrovaná) zásilka se považuje za doručenou nejpozději 10. den ode dne jejího 
odeslání druhé Smluvní straně. 

20.6. V případě změny adresy či kontaktního údaje některé Smluvní strany, nová adresa 
nebo kontaktní údaj se považují za doručovací adresu či kontaktní údaj této Smluvní 
strany až poté, co taková změna byla druhé Smluvní straně prokazatelně oznámena. 

 

21. Závěrečná ustanovení. 

21.1. Objednatel nese plnou odpovědnost za správnost a úplnost všech údajů, které 
v souvislosti s plněním Smlouvy a s účelem Smlouvy poskytl Zhotoviteli, jakož i za to, že 
osoby, které za něj ve věci Smlouvy jednaly a jednají, jsou sobami plně k tomu 
oprávněnými a způsobilými. 

21.2. Dnem uzavření Smlouvy se ruší veškerá předchozí ujednání a korespondence 
mezi Smluvními stranami týkající se předmětu Smlouvy a jejich vzájemný vztah se dále 
řídí výlučně Smlouvou. 

21.3. V případě, že se některé z ustanovení Smlouvy ukáže později jako neplatné nebo 
neúčinné, nezpůsobuje neplatnost nebo neúčinnost tohoto ustanovení neplatnost nebo 
neúčinnost Smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit bez prodlení, po 
vzájemné dohodě, neplatné nebo neúčinné ustanovení Smlouvy ustanovením novým, jež 
nejblíže odpovídá úmyslu Smluvních stran v době uzavření Smlouvy. 

21.4. Vyjde-li dodatečně najevo, že smluvní ujednání jsou neúplná, chybná či jinak 
nedostatečná, Smluvní strany se zavazují hledat dohodu o řešení, které bude co nejblíže 
vystihovat účel Smlouvy; o takové dohodě se zavazují neprodleně uzavřít dodatek ke 
Smlouvě. 

21.5. Závazky vyplývající ze Smlouvy jsou závazné i pro případné právní nástupce 
Smluvních stran.  

21.6. Smluvní Strany jsou povinny se navzájem a bez zbytečného odkladu informovat o 
případných změnách, které mohou mít vliv na plnění Smlouvy, např. změny sídla, čísla 
účtu, kontaktních osob apod. 

21.7. Jakékoliv přílohy uvedené v textu Smlouvy jsou nedílnou součástí Smlouvy. V 
případě rozporu textu přílohy a textu Smlouvy je rozhodný text Smlouvy. 

21.8. VOP jsou účinné od 01 září 2017. 


