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Všeobecné prodejní podmínky SaZ s.r.o.
DODÁNÍ DÍLA
1. ÚVOD, PLATNOST VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK
1.1.

1.2.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřených „Smluv o dílo“ mezi
zhotovitelem a objednatelem. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklada
nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit.
Výslovná ujednání stran ve Smlouvě o dílo odchylná od všeobecných obchodních podmínek
mají přednost před ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP).
2. ZÁKLADNÍ POJMY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Zhotovitel- obchodní firma SaZ s.r.o., se sídlem Hodonín, Koupelní 3908/6, PSČ 695 01, IČO
648 27 402, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29172 (dále také
účastník smlouvy).
Objednatel se rozumí příslušná fyzická či právnická osoba, podnikatel, který vykonává
samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným
způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem
dosažení zisku (dále také účastník smlouvy).
Smlouva o dílomusí mít písemnou formu, přičemž příslušná právní jednání musí být učiněna
svobodně, vážně a srozumitelně. Smlouva o dílo mezi Zhotovitelem a Objednatelem vzniká na
základě nabídky, objednávky, vysoutěžení zakázky nebo dohody či jiným způsobem.
Podstatnou náležitostí Smlouvy o dílo je vedle náležitostí uvedených v Občanském zákoníku
ujednání o dodací lhůtě. Dílem se rozumí zhotovení určité věci, údržba, oprava, úprava věci
nebo činnost s jiným výsledkem. Smluvním jazykem je čeština, pokud se strany nedohodnou
jinak.
Písemnosti se doručují prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu uvedenou
v záhlaví Smlouvy o dílo nebo do datových schránek.Písemnost se považuje za doručenou při
marném pokusu o doručení poštou, a to třetím dnem, kdy byla uložena na poště, i kdyžse
objednatel či zhotovitel (dále jen účastníci) o jejím uložení nedověděl.
Rozhodným právem je právo České republiky. Obecným soudem právnické osobyje okresní
soud, v jehož obvodu má sídlo, účastníci si dále ujednali s odkazem na § 89a občanského
soudního řádu, že příslušným soudem prvního stupně bude Okresní soud v Hodoníně.
V případě, že Objednatel je osobou, která nemá sídlo v České republice, budou veškeré spory
ze smlouvyo dílo a v souvislosti s ní, které mezi účastníky této smlouvyvzniknou a nebudou
smírně vyřešeny do 30 dnů od vzniku sporu, rozhodoványs konečnou platnostíu Rozhodčího
soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho
řádu třemi rozhodci. Rozhodčí řízení se bude konat v Praze v českém jazyce.
Podstatné porušení povinnosti. Za podstatné porušení povinnosti objednatele se považuje
zejména:
Pozdní úhrada dohodnuté platby
Nepřevzetí hotového díla, ke kterému byl Objednatel vyzván
Objednatel souhlasí se zpracováním následujících svých osobních údajů: jménoa příjmení,
název právnické osoby, adresa bydliště nebo sídla, případně identifikační číslo, daňové
identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní
údaje“). Osobním údajům zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována ochrana dle
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Objednatel dobrovolně poskytl osobní údaje, souhlasí se zpracováním osobních údajů
Zhotoviteli, a to pro účely realizace smlouvy o dílo.
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3. UZAŘENÍ SMLOUVY O DÍLO
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Písemná objednávka musí být doručena Zhotoviteli a tímto i písemně potvrzena zpětna adresu
objednatele v dohodnutém (navrženém) rozsahu oproti znění objednávky. Na základě
odsouhlasené objednávky je vyhotovena a uzavřena Smlouva o dílo.
Smlouva o dílo může být měněna (doplněna) číslovanými dodatky podepsanými účastníky.
Cena je sjednána dohodou účastníků a je splatná v dohodnutém termínu.Objednatelse
zavazuje zaplatit dohodnutou cenu na základě faktury Zhotovitele. Fakturu lze zaslati
v elektronické podobě. V případě, že splatnost ceny za provedení Díla není stanovenave
Smlouvě o dílo, je Objednatel povinen zaplatit cenu za provedení díla na základě vystavené
faktury a v ní určené splatnosti.Faktura splňuje náležitosti daňového dokladu dle platných
právních předpisů.
Zhotovitel je oprávněn po podpisu Smlouvy o dílo vystavit zálohové faktury na část dohodnuté
ceny.
Dnem zaplacením ceny za provedení díla, pro případ bezhotovostní platby, se považuje den,
kdy dohodnutá finanční částka bude připsána na účet Zhotovitele. Dodané dílo zůstává až do
úplného uhrazení dohodnuté ceny ve vlastnictví Zhotovitele (výhrada vlastnictví).
V případě prodlení Objednavatele se zaplacením splatné ceny za provedení Díla, vzniká
Zhotoviteli vůči objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky
za každý započatý den prodlení a zákonný úrok z prodlení. Zhotovitel je oprávněn požadovat
náhradu vzniklé újmy (škody) v případě neodebrání předmětu díla ze strany Objednatele.
Termín plnění a místo předání bude dohodnuto ve Smlouvě o dílo, není-li místo předání
dohodnuto jinak, bude jím provozovna na Sázavě u Žďáru nad Sázavou 83, 592 11 Velká
Losenice. Nebezpečí škody na celém předmětu díla přechází na Objednatele okamžikem, kdy
Objednatel písemně potvrdí podpisem předávací protokol, čímž dojde k převzetí předmětu díla.
Zhotovitel nese do doby podpisu předávacího protokolu nebezpečí škody na předmětu díla
nebo jeho části, ať již škoda vznikla z jakékoli příčiny, s výjimkou škody na předmětu díla nebo
jeho části způsobené jednáním Objednatele vzniklé v období od dne zahájení akceptačního
řízení do dne podpisu předávacího protokolu smluvními stranami. Vlastnické právo k předmětu
díla přechází na Objednatele okamžikem, kdy Objednatel písemně potvrdí podpisem předávací
protokol a uhradí dohodnutou kupní cenu.
Zhotovitel je plátcem DPH.
4. PROVEDENÍ DÍLA

4.1

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je vázán pokyny Objednatele.
Zhotovitel postupuje s řádnou péčí a je oprávněn písemně upozornit Objednatele zejména
v případě, pokud je pokyn nevhodný či nenaplňuje účel smlouvy. V případě nevhodných
pokynů, na které Zhotovitel upozorní Objednatele, pak Zhotovitel nenese odpovědnost za
vzniklé vady a Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo, pokud by pokyny
Objednatele mohly vést k tomu, že dílo nebude sloužit k dohodnutému či obvyklému účelu.
Ostatní výbava je předávána dle dohodnutých podmínek ve Smlouvěo dílo.
Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda Zhotovitel provádí dílo v souladu se Smlouvouo dílo a
platných předpisů. Pokud Objednatel dodává pro Zhotovitele určité komponenty,i tyto musí
splňovat svou povahou a technickými parametry požadované vlastnosti. V případě nevhodných
komponentů tuto skutečnost Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli,a pokud Objednatel i
nadále trvá na jejich použití, Zhotovitel nenese odpovědnostza způsobenou škodu a může od
Smlouvy o dílo odstoupit.
Je-li u montáže pro běžnou i mimořádnou údržbu či opravy díla nutné zvláštní nářadí nebo
vybavení, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit.
Objednatel je povinen zaplatit náklady spojené s kontrolou předmětu díla, kteráje požadována
státními nebo jinými příslušnými subjekty v souladu s platnou legislativou.
O řádném předání předmětu díla a dalších částí bude sepsán písemný předávací protokol.
Zaškolení obsluhy Objednatele bude provedeno dle podmínek dohodnutýchve Smlouvě o dílo.
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5. DOKLADY K PŘEDMĚTU DÍLA
5.1.

Spolu s předmětem díla je Zhotovitel povinen Objednateli dodat doklady (dokumentaci), které
jsou výslovně uvedeny ve smlouvě o dílo.
6. PRÁVA Z PRUMYSLOVÉHO NEBO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

6.1.

V případě využitých práv z průmyslového nebo duševního vlastnictví u předmětu díla, jsou tyto
skutečnosti ve smlouvě o dílo upraveny tak, aby Objednatel užíval předmět díla v souladu
s platnou legislativou.
7. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

7.1.

7.2.

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na provedené a předané dílo dle dohody smluvních
stran. Dílo musí být používáno v souladu s jeho určením a objednatel je povinen dodržovat
veškeré zásady a povinnosti pro užívání předmětu díla.Dílo bude způsobilé k použitípro obvyklý
účel.
Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě o dílo. Záruční doba, je-li sjednána, počíná běžet
předáním díla.
8. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, REKLAMACE

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

Zjistí-li Objednatel na předaném díle jakékoliv vady či nedodělky, a pokud ve Smlouvěo dílo
není dohodnuto jinak, sepíše tyto vady a oznámí bezprostředně tuto skutečnost písemně
zhotoviteli. Doručuje se na adresu sídla nebo do datové schránky Zhotovitele či Objednatele.
Dále Objednatel uvede, kdy byla vada zjištěna (datum), označí osobu, která vadu zjistila a vadu
podrobně popíše.
Pro odstranění pochybností smluvní strany výslovně vyloučili aplikaci úst. § 1921, 1965, 2013,
2104, 2111 a 2012 Občanského zákoníku na vztah založený Kupní smlouvou.
Zhotovitel, po obdržení sepsaného (písemného) oznámení o vadách obratem tuto skutečnost
potvrdí objednateli (do 48 hodin, mimo víkendy), v tomto případě lze doručovat prostřednictvím
elektronických médií.
Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě stanovené ve Smlouvě o dílo navrhne způsob konkrétního
postupu k odstranění vad s přihlédnutím k technologickým lhůtáma navrhne termín realizace
stanovených opatření vedoucí k nápravě. Zhotovitel se můžev odůvodněných případech
dohodnout s Objednatelem na delších termínech odstranění vad. Obvyklá doba zahájení opravy
je do tří pracovních dnů od nahlášení, více upravuje servisní smlouva.
9. UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

9.1.

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v souladu
a za podmínek stanovených touto Smlouvou a/nebo v ustanovení § 2002 a násl.
občanského zákoníku.

9.2.

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být prokazatelně doručeno
druhé Smluvní straně. V případě odstoupení od Smlouvy, Smlouva zaniká dnem
doručení písemného odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupením od smlouvy
nastávají účinkyve smyslu § 2005 občanského zákoníku.
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9.3.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele se tento zavazuje uhradit
veškeré náklady vynaložené na předmět díla, které Zhotovitel předložil Objednateli.
Objednatel se zavazuje takto vyčíslenou částku uhradit do 10 dnů od písemného
předložení (doručení) uvedené finanční částky. Smluvní pokuta za odstoupení od
Smlouvy o dílo ze strany Objednatele, pokud není dohodnuto ve Smlouvě o dílo jinak,
činí 5% z dohodnuté ceny za dílo.
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Zhotovitel se zavazuje v rámci předání díla proškolit zástupce Objednatele
k nakládánís předmětem díla v takovém rozsahu, aby pověření pracovníci byli
způsobilík samostatnému nakládání s předmětem díla.
10.2. Přílohy jsou součástí uzavřené Smlouvy o dílo. Smlouva o dílo může být měněna nebo
doplňována se souhlasem smluvních stran pomocí očíslovaných a účastníky
podepsaných písemných dodatků.
10.3. Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila epidemii Covid-19 celosvětovou
zdravotní pohotovost. Nyní se čelí narušení dodavatelského řetězce způsobeného
přímýmia nepřímými dopady epidemie Covid-19, kdy jedním z takových případů je
celosvětový nedostatek „komponentů“. I když přesný dopad není v současné době
znám, je zřejmé,že mohou být ovlivněny termíny dodání našich výrobků. V rozsahu,
v jakém jsou ovlivněny jakékoliv potvrzené termíny dodání našich výrobků, není
zhotovitel povinen vynakládat jakékoliv více náklady, mimo běžné obchodní zvyklosti,
aby se vyhnul dopadům na dodávky, a nepřebírá tak žádnou odpovědnost za takové
zpoždění nebo za jakékoli úplné nebo částečné nesplnění závazkůzhotovitele dle této
dohody (smlouvy o dílo), nebo za jakoukoli ztrátu, škodu, nároky nebo požadavky
jakékoli povahy(ať už v případě údajných zpoždění nebo jinak), pokudje takové
zpoždění nebo neplnění způsobeno přímo nebo nepřímo jakoukoli událostí,
podmínkou, účinkem nebo jinou příčinou, předvídatelnou či nikoli, vyplývající
z vypuknutí pandemie Covid-19 nebo v souvislosti s ní nebo nedostatkem komponentů
určených pro zhotovení díla v jakékoli části našeho dodavatelského řetězce.
10.4. Objednavatel se zavazuje neposkytnout nebo nezveřejnit žádné informace, které by
získal v souvislosti s jednáním při uzavírání smlouvy o dílo, třetím osobám.
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