Obchodní podmínky pro provádění díla nebo poskytování jiného plnění - ÚJV Řež, a. s.

platné od 1. 6. 2015
I. Úvodní ustanovení
1.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na obchodní závazkové vztahy vyplývající ze smlouvy o dílo nebo
z nepojmenované smlouvy (dále jen „smlouva“), uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“).
1.2 Pro účely těchto obchodních podmínek se objednatelem rozumí vždy ÚJV Řež, a. s., zhotovitelem příslušný subjekt
dodávající předmět plnění uvedený ve smlouvě.
1.3 Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.
II. Předmět plnění, cena předmětu plnění
2.1 Předmět plnění je specifikován ve smlouvě.
2.2 Cena předmětu plnění je uvedena ve smlouvě.
2.3 Cena předmětu plnění zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění předmětu plnění
včetně dopravy do místa plnění předmětu smlouvy uvedeného ve smlouvě, pokud není výslovně sjednáno ve smlouvě jinak.
2.4 Cena plnění může být změna pouze, pokud se smluvní strany dohodnou na změně rozsahu předmětu plnění.
III. Místo plnění, termín plnění
3.1 Místem plnění předmětu smlouvy je adresa pro korespondenci objednatele, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak.
Místem předání předmětu plnění objednateli je sídlo objednatele, pokud není stanoveno jinak.
3.2 Termín plnění je uveden ve smlouvě.
IV. Předání a převzetí předmětu plnění
4.1 Není-li uvedeno jinak, musí být předmět plnění splněn v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy,
platnými ČSN a požadavky objednatele. Pokud právní předpisy nebo ČSN stanovují provedení zkoušek osvědčujících
vlastnosti plnění, musí úspěšné provedení zkoušek předcházet dokončení a předání předmětu plnění. Předmět plnění bude
plněn dle příkazů objednatele.
4.2 Předmět plnění je splněn dnem jeho předání a převzetí osobou oprávněnou jednat za objednatele. O předání plnění
bude sepsán předávací protokol, s výjimkou obchodních případů, kdy tento není objednatelem požadován. Předávací
protokol musí být přiložen k faktuře jako podklad pro zaplacení ceny předmětu plnění.
V. Fakturace, platební podmínky.
5.1 Právo fakturovat vzniká dnem předání a převzetí předmětu plnění. Ustanovení § 2611 občanského zákoníku se
nepoužije.
5.2 Splatnost faktur je 30 dní od jejich doručení objednateli.
5.3 Faktury budou mít náležitosti § 435 Občanského zákoníku, u plátců DPH musí faktura – daňový doklad (dále jen
„faktura“) pak náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. Ve faktuře musí být vždy uvedeno evidenční číslo smlouvy objednatele.
5.4 V případě že faktura nebude obsahovat náležitosti nebo přílohy uvedené ve smlouvě či v těchto obchodních podmínkách
nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu se smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o
jeho změně, anebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, může objednatel fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli se
žádostí o provedení opravy či o doplnění. Zhotovitel je povinen fakturu, resp. zálohovou fakturu, opravit nebo vyhotovit
novou. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
5.5 Faktura musí být doručena na adresu sídla objednatele uvedenou ve smlouvě.
5.6 Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. Smluvní strany se
dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem ke smlouvě nebo
písemným sdělením prokazatelně doručeným zhotovitelem objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení
musí být podepsáno osobou zhotovitele oprávněnou k podpisu smlouvy.
5.7 Faktura se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy je částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch
účtu zhotovitele.
5.8 V případě, že dle § 109 zákona o DPH bude objednatel jako příjemce plnění ručit za nezaplacenou daň z tohoto plnění,
je objednatel oprávněn uhradit daň z přidané hodnoty za zhotovitele přímo správci daně zhotovitele za účelem zvláštního
způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH. O provedení platby objednatel zhotovitele písemně informuje. Takto
uhrazenou daní dochází ke snížení pohledávky zhotovitele za objednatelem o příslušnou částku daně a zhotovitel tak není
oprávněn po objednateli požadovat uhrazení této částky.
5.9 Platby budou probíhat pouze bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. Tento bankovní
účet zhotovitele musí být bankovním účtem vedeným u tuzemského poskytovatele platebních služeb a zveřejněným
způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Změnu bankovního spojení lze provést pouze písemným dodatkem ke smlouvě nebo písemným
sdělením prokazatelně doručeným objednateli, nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být podepsáno
osobami oprávněnými k podpisu smlouvy. Změna bankovního spojení musí splňovat výše uvedené, tj. musí se jednat o
bankovní účet vedený u tuzemského poskytovatele platebních služeb a tento účet musí být zveřejněný způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
5.10 V případě prodlení objednatele s uhrazením splatné faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši
0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Nebezpečí škody, vlastnické právo
6.1 Vlastnické právo k předmětu plnění resp. k výstupu/výstupům z plnění a nebezpečí škody, nahodilé ztráty a zkázy
přechází na objednatele dnem předání a převzetí předmětu plnění. Pokud je předmět plnění objednatelem převzat s vadami,
přejde nebezpečí škody na předmětu plnění na objednatele až podpisem protokolu o odstranění vad. Ujednání o přechodu
vlastnického práva uvedené v předchozí větě neplatí v případech, kdy předmětem plnění (opravy, úpravy, údržby) je věc,
jejímž vlastníkem je objednatel.
VII. Smluvní pokuty
7.1 Při prodlení zhotovitele se splněním předmětu plnění ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny předmětu plnění za každý i započatý den prodlení.
7.2 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad předmětu plnění dle článku IX těchto obchodních podmínek, uhradí
zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý den prodlení s termínem odstranění vady.
7.3 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, a to včetně škody přesahující smluvní
pokutu. Splatnost smluvní pokuty je 30 dnů od doručení jejího vyúčtování.
VIII. Škoda
8.1 Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají
povinnost náhrady nemajetkové újmy (např. poškození dobrého jména).
IX. Záruka za jakost
9.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost předmětu plnění po dobu 24 měsíců od data podepsání předávacího
protokolu oběma smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak. Pokud je předmět plnění objednatelem převzat s vadami,
začne záruční doba běžet až podpisem protokolu o odstranění vad.
9.2 Případné vady předmětu plnění je zhotovitel povinen odstranit bez zbytečného odkladu od oznámení vady objednatelem,
nejpozději však do 15 dnů od oznámení vady, nebude-li mezi smluvními stranami, vzhledem k rozsahu a charakteru vady,
dohodnut jiný termín pro odstranění vady.
9.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vadu/vady předmětu plnění v požadovaném termínu, je objednatel oprávněn tuto
vadu/vady odstranit vlastními prostředky nebo subdodavatelsky a náklady na odstranění vyúčtovat zhotoviteli, aniž by tím
omezil jakákoliv práva dané mu smlouvou. Zhotovitel je povinen účelně vynaložené náklady na odstranění vady, které mu
vyúčtoval objednatel, uhradit do 30 dnů od doručení vyúčtování.
9.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět plnění užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
9.5 Pro ty části předmětu plnění, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem vyměněny, běží
záruční doba opětovně od počátku ode dne odstranění vady výměnou.
9.6 Reklamovanou vadu, u které vznikne spor o oprávněnosti její reklamace, je zhotovitel povinen odstranit a nese do doby
rozhodnutí třetí nestrannou osobou, na které se smluvní strany dohodnou nebo do doby rozhodnutí soudu, i veškeré náklady
vynaložené na odstranění vady.
X. Důvěrné informace
10.1 Smluvní strany se při plnění smlouvy mohou seznámit s informacemi, které jsou smluvními stranami považovány za
důvěrné (dále jen „důvěrné informace“).
10.2 Smluvní strany se zavazují, že budou chránit a bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany nesdělí či
nezveřejní důvěrné informace, které získala na základě smlouvy od druhé smluvní strany a které poskytující smluvní strana
výslovně označila jako důvěrné informace. Smluvní strana je oprávněna důvěrné informace, které získala od druhé smluvní
strany, použít pouze pro účely plnění smlouvy.
XI. Odstoupení od smlouvy
11.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
11.2 Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména:
- prodlení zhotovitele s dokončením a předáním předmětu plnění o více než 10 dnů
- prodlení zhotovitele s odstraněním vady předmětu plnění o více než 10 dnů
- porušení povinnosti ochrany důvěrných informací uvedené v článku X
XII. Ostatní ujednání
12.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním předmětu plnění nebo jeho části třetí osobu jen s předchozím písemným
souhlasem objednatele.
12.2 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit třetí osobě práva či povinnosti
vyplývající ze smlouvy.
12.3 Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 občanského zákoníku.
12.4 Jestliže zhotovitel nebo kterýkoliv z jeho subdodavatelů při provádění smlouvy uplatní své podnikové vynálezy, užitné
vzory nebo průmyslové vzory, vytvořené před uzavřením smlouvy nebo v průběhu jejího plnění, uděluje zhotovitel
objednateli souhlas s jejich využíváním dnem převzetí příslušného plnění objednatelem. Získání práva na využívání těchto
předmětů průmyslového vlastnictví k účelu vyplývajícímu ze smlouvy je zahrnuto v ceně předmětu plnění. Výše uvedené se
vztahuje rovněž na oprávnění objednatele užít dílo chráněné dle autorského zákona, přičemž odměna za toto užití je
součástí ceny předmětu plnění.
12.5 Zhotovitel zajistí u všech svých pracovníků dodržování organizačních, provozních, bezpečnostních a požárních
předpisů a norem, souvisejících s jeho činností v objektech objednatele. Základní podmínky v oblasti bezpečnosti práce,
požární ochrany, radiační ochrany, havarijní připravenosti a chemické bezpečnosti (BOPR), resp. ochrany životního
prostředí (EMS) se řídí vnitřním předpisem objednatele, jež je, v případě prací zhotovitele prováděných v areálu sídla
objednatele, přílohou smlouvy.
12.6 Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

