VOP DPSaV

(stav k 1.4.2014)

Společnost ATRIUM THERM Servis s.r.o., IČ 02587572,
vedená u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou C
81814, se sídlem Sokolovská 417, Mařatice, Uherské
Hradiště 686 01, vydává tímto

Objednatel a zhotovitel se souhrnně označují jako smluvní
strany konkrétní smlouvy o dílo.
Zástupce objednatele či zástupce zhotovitele jsou osoby
jmenované ve smlouvě o dílo jako osoby oprávněné jednat
za objednatele či zhotovitele v plném či vymezeném rozsahu.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PROJEKTU STAVBY
A VYTÁPĚNÍ

(3) Datum zahájení prací - datum, stanovené ve sjednaném
harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po převzetí
podkladů zahájí práce na díle.
(4) Datum ukončení prací - datum, uvedené ve smlouvě o
dílo, k němuž má zhotovitel práce na díle ukončit.

PREAMBULE

(5) Vícepráce - práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou
zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve
sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich
provedení.

Tyto všeobecné obchodní podmínky určené pro zhotovení
projektové dokumentace vytápění a souvisejícího
inženýringu ve výstavbě, dále jen VOP, standardizují
základní obchodní a navazující právní, organizační a
ekonomické vztahy, a tvoří nedílnou součástí smlouvy o dílo
uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem.

(6) Méněpráce - práce, dodávky a/nebo služby, které jsou
zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a
strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly.

ČÁST I.
OBECNÁ USTANOVENÍ

(7) Projektová dokumentace pro územní řízení –
dokumentace v rozsahu a obsahu dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební
zákon) a vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
územního
opatření včetně přílohy 3, 4, 5

Článek 1 : Úvodní ustanovení
(1) Občanský zákoník (§ 1751 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění) umožňuje nahradit
určitou část smlouvy odkazem na všeobecné nebo jiné
obchodní podmínky.

(8) Projektová dokumentace pro stavební povolení dokumentace v rozsahu a obsahu dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební
zákon) a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
přílohy č. 1

(2) Tyto všeobecné obchodní podmínky se stávají součástí
uzavírané smlouvy na základě odkazu na ně a nemusí být ke
smlouvě přikládány, neboť zákon předpokládá, že jsou
oběma smluvním stranám známé a dostupné.

(9) Výkaz výměr – vymezení množství požadovaných prací,
konstrukcí, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení
stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na
příslušnou část výkresové dokumentace.

(3) V případě, že některé ustanovení těchto VOP je nebo se
stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, není
tímto dotčena platnost, účinnost nebo proveditelnost
zbývajících ustanovení těchto VOP.

(10) Položkový rozpočet - soupis prací, dodávek a služeb v
rozsahu výkazu výměr se specifikací jednotkových cen prací,
dodávek a služeb.

Článek 2 : Priorita dokumentů
(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita
dokumentů následující:
a) smlouva o dílo,
b) všeobecné obchodní podmínky.

(11) Vady – odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo
parametrech díla či jeho části (chyba ve výkresech nebo
textové části projektové dokumentace), oproti podmínkám
stanoveným smlouvou o dílo, technickými normami a
obecně závaznými předpisy.

(2) Všeobecné obchodní podmínky jsou standardními
obchodními podmínkami ve smluvním vztahu na zhotovení
dokumentace projektu.

(12) Nedodělky – nedokončené nebo neprovedené práce,
dodávky nebo služby oproti rozsahu stanovenému smlouvou
o dílo definovanému předmětu plnění.

Článek 3 : Definice pojmů

(13) Elektronická forma soupisu prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr – struktura a obsah je definován formou
elektronického souboru, který umožňuje přenositelnost
informací.

(1) Smlouva o dílo - smlouva, podepsaná oprávněnými
zástupci objednatele a zhotovitele, včetně všech příloh, jakož
i veškeré její změny a dodatky, které budou stranami
uzavřeny v souladu s ustanoveními smlouvy.

(14) Podzhotovitel - právnická nebo fyzická osoba
provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro zhotovitele na
základě samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy o dílo.

(2) Objednatel - osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo
jako objednatel.
Zhotovitel - osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako
zhotovitel.
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Článek 4 : Komunikace a doručování

PODZHOTOVITELÉ

(1) Kdekoliv tyto VOP předpokládají schválení nebo vydání
souhlasu, potvrzení, určení, vyjádření, oznámení a žádosti,
budou tato sdělení :
a) písemná a předávána osobně (proti potvrzení),
poslána doporučenou poštou nebo kurýrem (proti
potvrzení), případně elektronickou poštou,
b) doručena, zaslána nebo přenesena na adresu
příjemce uvedenou ve smlouvě o dílo, pokud
příjemce oznámí změnu adresy, budou sdělení od
obdržení této změny doručována podle tohoto
oznámení,

(1) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí
osobu (podzhotovitele), kromě částí díla, u nichž si
objednatel vyhradil, že nesmí být plněna podzhotovitelem.
Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by
dílo prováděl sám.

(2) Schválení, potvrzení a souhlas nebudou bez rozumného
důvodu zadržována nebo zpožďována.

(1) Dílem se rozumí zpracování dokumentace projektu
stavby a vytápění, přičemž pokud smlouva o dílo nestanoví
jinak, rozumí se dokumentací stavby a vytápění následující
stupně projektové dokumentace:
a) studie stavby
b) projektová dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí
c) projektová dokumentace pro vydání stavebního
povolení
d) dokumentace realizační
včetně prováděcí
dokumentace
e) dokumentace skutečného provedení stavby pro
kolaudační řízení

ČÁST V.
PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA
Článek 1 : Rozsah díla jako předmětu smlouvy

Článek 5 : Právo a jazyk
(1) Vztahy smluvních stran se řídí právními předpisy České
republiky.
(2) Jazykem smlouvy a vzájemné komunikace stran je český
příp. slovenský jazyk, není-li sjednáno jinak.

ČÁST II.
POVINNOSTI OBJEDNATELE

(2) Jednotlivé stupně projektové dokumentace musí
obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných právních
předpisů. V projektu stavby pro vydání stavebního povolení
musí být obsažen také souhrnný rozpočet, podrobný
položkový rozpočet a výkaz výměr požadovaných prací a
dodávek.

(1) Objednatel podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že má
zajištěny dostatečné finanční prostředky na financování díla
dle smluvně dohodnutého harmonogramu a platebních
podmínek.
(2) Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli
součinnost potřebnou pro jeho plnění podle smlouvy o dílo a
těchto VOP, zejména mu včas a řádně předávat potřebné
doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe
převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní dokumentace
stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast
žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace
potřebné pro řádné provádění díla.

(3) Podklady, které jsou potřebné k vypracování projektové
dokumentace je povinen opatřit objednatel, pokud ve
smlouvě o dílo není výslovně uvedeno, že je opatří
zhotovitel. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat všechny
podklady, které vlastní a jsou relevantní k vyhotovení
projektové dokumentace.

ČÁST VI.
CENA DÍLA

(4) Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo
převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně
doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění
smlouvy o dílo, za podmínek v ní uvedených a za podmínek
uvedených v obchodních podmínkách.

(1) Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v
souladu se zákonem o cenách. K této ceně je dopočtena DPH
ve výši platné sazby.
(2) Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

ČÁST III.
POVINNOSTI ZHOTOVITELE
(1) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své
nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených
částech, v souladu :
a) se smlouvou o dílo
b) se všemi náležitostmi dle příslušných právních
předpisů
c) se stanovisky dotčených orgánů státní správy a
samosprávy.

(3) Cena obsahuje mimo vlastní vypracování dokumentace
zejména i náklady na
a) konzultační a poradenskou činnost
b) studium a zajišťování potřebných podkladů
c) organizační a koordinační činnost při zpracování
projektové dokumentace
d) poplatky spojené s podáváním nezbytných žádostí
e) projednávání
projektové
dokumentace
s dotčenými orgány a organizacemi

ČÁST IV.

(4) Cena díla obsahuje i náklady související s plněním
dohodnutých platebních podmínek.
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(2) Taková faktura musí kromě jiných, níže uvedených
náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly
vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. změnový list se
soupisem provedených prací).

(5) Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních
nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase
plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve
smlouvě.

Článek 5 : Náležitosti faktury – daňového dokladu
ČÁST VII.
ZMĚNA CENY

(1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat
zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.

(1) Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být
změněna pouze za níže uvedených podmínek.

(2) Přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací
oceněný způsobem dohodnutým ve smlouvě.

(2) Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel
bude požadovat i vyhotovení jiných částí projektové
dokumentace, než těch, které byly předmětem smlouvy o
dílo (vícepráce) nebo pokud objednatel omezí nebo rozšíří
rozsah stavby, která je předmětem vypracování projektové
dokumentace (méněpráce).

ČÁST IX
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Článek 1 : Pokyny Objednatele
(1) Při vypracování projektové dokumentace postupuje
zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se
předmětné projektové dokumentace a upozorňující na možné
porušování smluvních povinností zhotovitele.

ČÁST VIII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
Článek 1 : Zálohy
(1) Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu, pokud se
strany ve smlouvě o dílo nedohodnou jinak.

(2) Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez
zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem
k vypracování projektové dokumentace, jestliže zhotovitel
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

(2) Bude-li dohodnuto poskytnutí záloh, zúčtují se způsobem
sjednaným ve smlouvě o dílo.
Článek 2 : Postup fakturace

Článek 2 : Použité materiály a výrobky v dokumentaci
stavby

(1) Cena za projektovou dokumentaci bude uhrazena po
předání kompletní projektové dokumentace na základě
daňového dokladu (dále jen faktury) vystavené zhotovitelem.

(1) Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při vypracování
projektové dokumentace nepoužije v obsahu projektové
dokumentace žádný materiál nebo postup, o kterém je v
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

Článek 3 : Lhůty splatnosti
(1) Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce, dodávky
a služby uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě
splatnosti 30 dnů od data vystavení faktury.

(2) Zhotovitel se zavazuje, že při zpracování projektové
dokumentace nezahrne do projektu materiály, které nemají
požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná
podle příslušných předpisů. Pokud tak zhotovitel učiní, je
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(2) Objednatel je povinen hradit částky účtované fakturami
zhotovitele do termínu splatnosti na nich uvedeném.
(3) Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za
splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet
zhotovitele.
(4) Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou
fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti )
nárok na úrok z prodlení v dohodnuté či stanovené výši.

Článek 3 : Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených
orgánů a organizací
(1) Zhotovitel se zavazuje dodržet při zpracování příslušných
stupňů projektové dokumentace veškeré podmínky a
připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a požadavků
dotčených orgánů a správců sítí.

(5) Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30
dnů je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k
odstoupení od smlouvy. Do doby zaplacení je zhotovitel
oprávněn přerušit práce na díle.

(2) Pokud nesplněním podmínek vznikne objednateli škoda,
hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá,
prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze
spravedlivě požadovat.

Článek 4 : Platby za vícepráce
(1) Pokud se na díle vyskytnou vícepráce s jejichž
provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře
uvedena samostatně.
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Článek 4 : Kvalifikace pracovníků zhotovitele
(1) Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo
znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim
došlo.

(1) Veškeré odborné práce na projektové dokumentaci musí
vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci
pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen
doložit.

(2) Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to
až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a
objednatelem.
Článek 2 : Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost
škodu nahradit

ČÁST X.
VLASTNICTVÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A
JEJÍ UŽITÍ

(1) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody
objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí,
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze
zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z
této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Článek 1 : Vlastnictví projektové dokumentace
(1) Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je od
počátku zhotovitel. Po úhradě ceny díla se projektová
dokumentace stává majetkem objednatele, autorská práva
zůstávají na straně zhotovitele.

(2) Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou
činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

(2) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a
textových určení (specifikací) zůstávají ve vlastnictví
zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny,
provedeny či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované
kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů,
náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení
(specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání
díla.

(3) Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou
okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při
provádění díla.

ČÁST XII.
POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE A DÍLA

(3) Projektová dokumentace požívá ochrany autorských práv
podle zvláštních právních předpisů. Majetková práva k
autorskému dílu projektové dokumentace vykonává v
souladu s autorským zákonem svým jménem a na svůj účet
zhotovitel.

Článek 1 : Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu
způsobenou třetím osobám
(1) Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské
činnosti kryje škody na věcech (vzniklé poškozením,
zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo
nemocí) :
a) způsobené provozní činností,
b) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,

Článek 2 : Užití projektové dokumentace
(1) Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci použít
pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou
realizací stavby, která je předmětem projektové
dokumentace. Objednatel je oprávněn v případě potřeby
předanou dokumentaci rozmnožovat a předat ji třetím
osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je
dokumentace určena.

(2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám
způsobených jeho činností včetně možných škod
způsobených pracovníky zhotovitele pouze v případě, že je
tak vysloveně sjednáno ve smlouvě o dílo.

(2) Plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová
určení (specifikace) nemohou být objednatelem použity bez
výslovného svolení zhotovitele pro projektování jiných
staveb, než pro které byly zpracovány a objednateli dodány.

(3) Výše pojistné částky sjednaná ve smlouvě o dílo musí
odpovídat výši možným rizikům ve vztahu k charakteru díla.
Článek 2 : Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné
události

(3) Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou
dokumentaci (ani její dílčí část, zejména rozpočet nebo
výkaz výměr), která je předmětem smlouvy třetí osobě
k využití bez písemného předchozího souhlasu objednatele.

(1) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony
vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen
informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených
s pojistnou událostí.

(4) Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít projektovou
dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace
díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v
jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči.

(2) Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou
událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich
možnostech.

ČÁST XI.
NEBEZPEČÍ ŠKODY

(3) Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

Článek 1 : Nebezpečí škody na díle
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(1) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí
objednatel zápis (protokol).

ČÁST XIII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

(2) Povinným obsahem protokolu jsou :
a) údaje o zhotoviteli, podzhotovitelích a
objednateli,
b) popis
příslušného
stupně
projektové
dokumentace, který je předmětem předání a
převzetí díla
c) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
d) seznam předaných dokladů,
e) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo
nepřejímá.

Článek 1 : Dokončení díla
(1) Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném
ve smlouvě.
(2) Pokud je výslovně dohodnuto ve smlouvě o dílo,
zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli
nejméně 7 dnů před dokončením a současně jej vyzve k
předání a převzetí díla.
(3) V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před
termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum
dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 7 dnů
předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.

(3) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí,
vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále :
a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění,
popřípadě o jiném způsobu narovnání,
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí
zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo
nedodělků.

(4) Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději
do 3 dnů ode dne dokončení díla. Objednatel však není
povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem
dokončení díla.

(4) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v
protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které
odmítá dílo převzít.

(5) Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není
dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní
lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s
opakovaným předáním a převzetím díla.
(6) Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel
nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu
dokončení díla.

(5) V případě, že se přejímacího řízení zúčastnili i
podzhotovitelé, může protokol obsahovat prohlášení, že
příslušnou část díla předává podzhotovitel zhotoviteli a
zhotovitel dále objednateli.

Článek 2 : Předání a převzetí díla

Článek 5 : Vady a nedodělky

(1) Nebude-li ve smlouvě o dílo sjednáno jinak, jednotlivé
stupně projektové dokumentace budou zhotovitelem předány
objednateli vždy ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě
(výkresová a textová forma) a jedenkrát v elektronické
podobě (na CD).

(1) Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje vady
a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými
nebrání řádnému užívání díla.
Článek 6 : Neúspěšné předání a převzetí
(1) V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je
připraveno k předání a převzetí a při předávacím a
přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo
není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při
neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese
i náklady na organizaci opakovaného řízení.

(2) V případě potřeby objednatele na vyšší počet tištěných
vyhotovení jednotlivých stupňů projektové dokumentace je
zhotovitel povinen na požádání objednatele dodat objednateli
požadovaný počet vyhotovení, avšak za úhradu dodatečných
nákladů za reprografické práce.
Článek 3 : Organizace předání díla

(2) V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez
závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo
předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu
vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení.
Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného
řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání,
po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

(1) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání sídlo
zhotovitele.
(2) Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě
strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí
díla.
(4) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i
jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např.
budoucího uživatele stavby).

Článek 7 : Předávání a přejímání díla po částech
(1) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po
částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich
užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.

(5) Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat
své podzhotovitele.
Článek 4 : Protokol o předání a převzetí díla
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(2) Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem
sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou
sjednat předčasné předání.

(4) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne
záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v
poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

(3) Pro předávání díla po částech platí pro každou
samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna
předchozí ustanovení obdobně.

Článek 4 : Nástup na odstranění reklamovaných vad
(1) Zhotovitel je povinen nejpozději do 30 dnů po obdržení
reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci
uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že
reklamaci objednatele uznává.

ČÁST XIV.
ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

(2) Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém
termínu nastoupí k odstranění vad(y). Toto sdělení musí
zhotovitel odeslat nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení
reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci
uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín,
platí lhůta 30 dnů ode dne obdržení reklamace.

Článek 1 : Odpovědnost za vady díla
(1) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho
předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po
celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).

(3) Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli přístup
k dílu pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její
odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s
termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro
odstranění vady.

(2) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly
způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí,
případně běžným opotřebením.
(3) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady
byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování
objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na
ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.

(4) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel
i ve sporných případech až do rozhodnutí dle části XXI.
Řešení sporů.
(5) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady
do 30 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém
termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady
jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

(4) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené
dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem,
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně
upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli
zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče
nemohl zjistit.

(6) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel
reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada
nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni
nevztahuje záruka doba resp., že vadu způsobil nevhodným
užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady
vzniklé náklady podle kapitoly VII. Změna ceny. Objednatel
tyto náklady uhradí na základě faktury vystavené
zhotovitelem ve lhůtě splatnosti podle části VIII. Platební
podmínky.

(5) Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného
díla či jeho části zasahovat. Pokud k zásahu dojde, nemůže
se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či
dotčené části.
Článek 2 : Délka záruční lhůty
(1) Záruční lhůta se sjednává v souladu s § 2619 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v délce 24
měsíců.

Článek 5 : Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
(2) Záruční doba na nosiče, na nichž je vyhotovena
projektová dokumentace, se nesjednává.

(1) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu
odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada
musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne nástupu
zhotovitele na odstranění vady.

Článek 3 : Způsob uplatnění reklamace
(1) Objednatel je povinen vady projektové dokumentace
písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu
po jejich zjištění.

Článek 6 : Dokumentace odstranění reklamované vady
(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být
uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

(1) O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany
protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

(3) Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady
opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak přiměřenou
slevu z ceny díla.

ČÁST XV.
VYŠŠÍ MOC
Článek 1 : Definice vyšší moci
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ČÁST XVII.
PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY

(1) Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo
okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž
se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením
smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo
ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

(1) Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z
této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným
souhlasem objednatele.
(2) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z
této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným
souhlasem zhotovitele.

(2) Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na
ně, následující události nebo okolnosti, zejména :
a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo
ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský
převrat nebo uchopení moci, nebo občanská
válka,
c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka
vyvolaná jinými osobami než je personál
zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a
podzhotovitelů,
d) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice,
blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
e) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující
nemožnost plnění smlouvy o dílo.

(3) Vlastník pohledávky je s pohledávkou oprávněn
neomezeně volně disponovat.
(4) Práva a závazky přecházejí na právního nástupce
příslušné smluvní strany. O takové změně je strana, u níž ke
změně dochází, povinna písemně informovat druhou smluvní
stranu.

ČÁST XVIII.
SMLUVNÍ POKUTY

Článek 2 : Práva a povinnosti vyplývající z důsledku
vyšší moci

Článek 1 : Smluvní pokuty za prodlení s úhradou
peněžitého plnění

(1) Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za
sjednaných podmínek stane nemožným z důsledků vzniku
vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává,
vyzve druhou stranu o změnu smlouvy nebo má, za
podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit.

(1) V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
Článek 2 : Smluvní pokuty za neplnění termínu
dokončení díla

(2) Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana,
která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

(1) Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu
dokončení díla sjednaného ve smlouvě z důvodu na své
straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

(3) Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její
účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.

Článek 3 : Způsob vyúčtování smluvních pokut

(4) Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit
nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

(1) Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně
povinné písemnou formou.

ČÁST XVI.
ZMĚNA SMLOUVY

(2) Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy,
které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob
výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

Článek 1 : Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

Článek 4 : Lhůta splatnosti smluvních pokut

(1) Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před
termínem předání a převzetí díla.

(1) Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní
pokuty nejpozději do 30 dnů od dne vystavení příslušného
vyúčtování.

(2) Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí
být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a
zhotovitele jednat a podepisovat.

Článek 5 : Obecná ustanovení

(3) Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s
označením pořadovým číslem příslušného dodatku smlouvy.

(1) Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle těchto VOP není
dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené
mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní
pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

(4) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu
smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní strana
povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne
následujícího po doručení návrhu příslušného dodatku.

ČÁST XIX.
DŮVĚRNÉ INFORMACE A ZÁVAZEK
MLČENLIVOSTI
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Článek 1 : Důvěrné informace
(2) Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších
nepodstatných smluvních povinností, jestliže strana, která je
v prodlení, nesplní svoji povinnost ani dodatečné lhůtě, která
nesmí být kratší než 30 dní.

(1) Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu
smlouvy o dílo, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu
provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a
nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele a - podle
dohody s ním – dalším povolaným osobám, např.
podzhotovitelům. Tyto informace nebudou použity k jiným
účelům než k provádění díla podle smlouvy o dílo.

(3) Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také
okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci.
Článek 3 : Způsob odstoupení od smlouvy

(2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace,
které :
a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich
užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná
přístupnost či známost nenastala v důsledku
porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy)
či smluvní povinnosti, nebo
b) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak
nezúčastněnou na zhotovení díla, která má právo
s takovou informací volně nakládat a poskytnout
ji třetím osobám.

(1) Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od
smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících.
Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně.
(2) V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace
toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
(3) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení
oznámení o tom druhé smluvní straně.

Článek 2 : Duševní vlastnictví
Článek 4 : Důsledky odstoupení od smlouvy
(1) Pokud zhotovitel při zhotovování díla použije bez
projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný
právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a
uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči
objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání
majetkových důsledků.

(1) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě
ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou
stran jsou následující :
a) Zhotovitel provede soupis všech provedených
prací oceněný dle způsobu kterým je stanovena
cena díla.
b) Zhotovitel
provede
finanční
vyčíslení
provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje
„dílčí konečnou fakturu“.
c) Zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání
díla" a objednatel je povinen do tří dnů od
obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

Článek 3 : Sankce za porušení mlčenlivosti
(1) Při porušení povinnosti mlčenlivosti ve smyslu
předchozích odstavců se smluvní strana, která porušila svůj
závazek mlčenlivosti, zavazuje zaplatit druhé smluvní straně
smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč. Nárok na náhradu
škody tím není dotčen.

(2) Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila
je povinna uhradit druhé straně jednorázovou smluvní
pokutu ve výši 10 % z ceny díla.

ČÁST XX.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

ČÁST XXI.
ŘEŠENÍ SPORŮ

Článek 1 : Základní ustanovení
(1) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící
řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání
zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

(1) Veškeré spory budou smluvní strany řešit především
společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.
(2) V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou,
rozhodne soud. Místně příslušným soudem pro řešení
veškerých sporů vznikajících ze smluvních vztahů mezi
zhotovitelem a objednatelem nebo v souvislosti s nimi je
věcně příslušný soud dle sídla zhotovitele.

Článek 2 : Důvody odstoupení od smlouvy
(1) Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit
zejména v těchto případech :
a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky
delší než 30 dnů,
b) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v
dodatečné přiměřené lhůtě,
c) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě
neodstraní vady vzniklé vadným prováděním
nebo nepřestane dílo provádět nevhodným
způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem
upozorněn,
d) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů
ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

ČÁST XXII.
PLATNOST A ÚČINNOST
(1) Tyto VOP nabývají platnosti a jsou účinné od 1. dubna
2014.

(8)

