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Obchodní podmínky společnosti 
Kovoprojekta Brno a.s. 

1. Základní ustanovení

Definice 
1.1 Dodavatelem se rozumím právnická nebo fyzická osoba, určená 

ve smlouvě, jejímž závazkem je poskytnout odběrateli plnění 
dohodnuté ve smlouvě.  

1.2 Doklady se rozumí veškeré dokumenty a doklady, které se 
k předmětu smlouvy vztahují a jsou nutné k převzetí, volnému 
nakládání, proclení, provozu a/nebo používání předmětu 
smlouvy, zejména doklady upravující technické podmínky 
instalace, provozu a údržby předmětu smlouvy. 

1.3 Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

1.4 Obchodními podmínkami se rozumí tyto Obchodní podmínky 
společnosti Kovoprojekta Brno a.s., které jsou nedílnou součástí 
smlouvy. 

1.5 Odběratelem se rozumí obchodní společnost Kovoprojekta Brno 
a.s., se sídlem v Brně, Šumavská 416/15, PSČ 602 00, IČ: 463 
47 011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, oddíl B, vložka 759.  

1.6 Plněním nebo předmětem smlouvy se rozumí plnění poskytované 
dodavatelem odběrateli na základě písemné smlouvy, zejména 
provedení díla, dodání zboží nebo poskytnutí služeb. 

1.7 Poddodavatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která 
poskytuje plnění dodavateli za účelem splnění závazků 
dodavatele ze smlouvy. 

1.8 Smlouvou se rozumí písemná dohoda dodavatele a odběratele, 
vymezující zejména závazek dodavatele poskytnout odběrateli 
plnění a závazek odběratele zaplatit dohodnutou cenu za 
poskytnuté plnění a převzít předmět plnění nebo výsledky plnění. 
Smlouvou se rozumí smlouva včetně všech jejích příloh a 
písemných dodatků ke smlouvě, upravujících změny závazků a 
práv smluvních stran, není-li výslovně uvedeno jinak. 

1.9 Smluvní stranou se rozumí dodavatel nebo odběratel a smluvními 
stranami se rozumí dodavatel a odběratel společně. 

1.10 Vyšší mocí se rozumí okolnosti vylučující odpovědnost povinné 
smluvní strany ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku, to je mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na vůli povinné smluvní strany, která 
trvale nebo dočasně brání splnění povinnosti této smluvní strany, 
avšak ne překážka vzniklá z osobních poměrů povinné smluvní 
strany nebo vzniklá až v době, kdy byla povinná smluvní strana s 
plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou 
byla povinná smluvní strana podle smlouvy povinna překonat 
nebo snášet. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se 
pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména: 

a) válka, konflikty
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, občanská

válka,
c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka

vyvolaná jinými osobami, než je personál dodavatele a
jiní zaměstnanci a poddodavatelů,

d) přírodní katastrofy, jako je zemětřesení, vichřice, blesk

e) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující
nemožnost plnění smlouvy.

1.11 Zákazníkem se rozumí subjekt, kterému se odběratel zavázal 
poskytnout určité plnění, jehož součástí má být plnění poskytnuté 
dodavatelem na základě smlouvy a těchto obchodních podmínek. 

1.12 Zákonem o DPH se rozumí zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

1.13 ZZV se rozumí zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Odchylná ujednání 
1.14 Použití § 558 odst. 2, § 1726, § 1740 odst. 3, § 1751 odst. 2, § 1757 

odst. 2 a 3 občanského zákoníku, je výslovně vyloučeno. Jakékoliv 
obchodní podmínky jiné osoby než odběratele mohou vedle jeho 
obchodních podmínek (příloha č. 1 Smlouvy) platit pouze v případě, 
že k takovému následku směřující projev vůle je ze strany odběratele 
proveden výslovně a v písemné formě. 

1.15 Použití § 1729 občanského zákoníku je pro případ ukončení jednání 
o uzavření smlouvy ze strany odběratele výslovně vyloučeno.

Prohlášení dodavatele 
1.16 Dodavatel je povinen přistoupit na změnu závazků na základě 

požadavku odběratele, zejména při změně rozsahu výchozích 
podkladů, nových požadavcích odběratele nebo zákazníka či v 
případě zjištění skrytých překážek. 

1.17 Dodavatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy řádně seznámil 
se všemi výchozími podklady, všemi podmínkami pro poskytnutí 
plnění, včetně podmínek stanovených právními předpisy a 
technickými normami, harmonogramy, výkresy a plány, místem 
stavby, jakož i dalšími vstupními údaji, které mu byly poskytnuty, a 
přebírá nebezpečí ve smyslu paragrafu tisíc sedm set šedesát pět a 
dva tisíce šest set dvacet, odstavec dva občanského zákoníku. 
Dodavatel dále prohlašuje, že mu byly zodpovězeny všechny jeho 
dotazy, že přezkoumal a prověřil všechny podklady pro poskytnutí 
plnění a že to vše považuje za dostatečné k uzavření smlouvy a 
řádnému splnění svých závazků ze smlouvy. 

1.18 V případě, že dojde na straně dodavatele ke změně identifikačních a 
kontaktních údajů uvedených ve smlouvě, zavazuje se dodavatel o 
změnách písemně informovat odběratele do 10 dnů ode dne, kdy ke 
změnám došlo. V případě porušení závazku dle věty předchozí je 
dodavatel povinen nahradit odběrateli vzniklou újmu.  

2. Doba plnění
2.1 Dodavatel je povinen bezodkladně písemně vyrozumět odběratele o 

hrozícím prodlení se splněním kteréhokoliv jeho závazku ze smlouvy. 
V takovém případě má odběratel právo nařídit dodavateli přijetí 
opatření potřebného pro zabránění vzniku nebo minimalizaci újmy, 
která by prodlením dodavatele vznikla odběrateli nebo zákazníkovi.  

2.2 Dodavatel je povinen v době a způsobem určeným odběratelem 
taková opatření vykonat, a to na vlastní náklady.  

2.3 Nesplní-li dodavatel závazek dle tohoto čl. 2, je odběratel oprávněn 
provést opatření sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 
dodavatele.  
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2.4 Dodavatel se zavazuje zaplatit odběrateli vzniklé náklady do 30 dnů 
od obdržení písemného vyúčtování. 

3. Cena a platební podmínky
3.1 Cena za splnění předmětu smlouvy zahrnuje veškeré náklady spojené 

se splněním všech závazků dodavatele ze smlouvy, zejména včetně 
nákladů na balení, přepravu, pojištění, správní a jiné poplatky, nákladů 
vynaložených na splnění povinností dle čl. 12 níže a povinností z toho 
plynoucích a náklady spojené s obstaráním dokladů k předmětu 
smlouvy se vztahujícím.  

3.2 Právo dodavatele vyúčtovat cenu za provedení předmětu smlouvy 
fakturou (daňovým dokladem) vzniká po splnění předmětu smlouvy a 
podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy bez vad a 
nedodělků (resp. převzetí dokončeného díla bez výhrad) oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, případně dodacího listu nebo jiného 
dokladu o splnění předmětu smlouvy. Doklad o splnění předmětu 
smlouvy dle věty předchozí je podkladem pro vystavení faktury a musí 
být k faktuře přiložen. Je-li součástí předmětu smlouvy projektová 
dokumentace, je dokladem o splnění předmětu smlouvy předávací 
protokol, jímž byl předmět smlouvy převzat odběratelem jako finální. 

3.3 Cena za splnění předmětu smlouvy je splatná do 60 dnů ode dne 
doručení faktury odběrateli na adresu jeho sídla, není-li dále 
stanoveno jinak. 

3.4 Odběratel je oprávněn pozastavit zaplacení části ceny za plnění ve 
výši 10 % této ceny („pozastávka“) jako jistotu za splnění závazků 
dodavatele ze smlouvy. V případě nesplnění kteréhokoliv závazku 
dodavatele souvisejícího s poskytnutou zárukou za plnění, je 
odběratel oprávněn využít pozastávku k nápravě. Odběratel zaplatí 
dodavateli částku odpovídající nevyčerpané části pozastávky na 
základě písemné žádosti dodavatele po uplynutí záruční doby 
dohodnuté ve smlouvě nebo poskytnuté dodavatelem. 

3.5 Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetní dokladu 
a obchodní listiny v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
zejména musí obsahovat tyto údaje: 
 číslo faktury; 
 identifikace smluvních stran v souladu se zápisem v obchodním 

nebo živnostenském rejstříku listu; sídlo a místo podnikání stran; 
označení příslušného útvaru (divize) odběratele 

 IČ a DIČ smluvních stran 
 evidenční číslo smlouvy případně specifikaci zakázky; zakázkové 

číslo odběratele 
 označení předmětu zdanitelného plnění dle smlouvy 
 výše fakturované částky bez DPH 
 sazba daně a výši daně z přidané hodnoty 

výši fakturované částky celkem 
 bankovní spojení obou stran (IBAN, SWIFT, které musí být 

shodné s těmito údaji uvedenými ve smlouvě) 
datum uskutečnění zdanitelného plnění 

 datum vystavení faktury, den odeslání faktury 
 datum splatnosti faktury 
 pokud se fakturovaná částka skládá z několika položek, musí být 

řádně rozepsány. 
3.6 Odběratel má právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez 

zaplacení fakturu, která byla vystavena neoprávněně, nemá 
náležitosti stanovené v právních předpisech nebo dohodnuté 
smluvními stranami (zejm. odst. 3.2 a 3.5 výše) nebo obsahuje jinak 
nesprávné či neúplné údaje. Vrácením faktury přestává běžet původní 
doba splatnosti a nová doba splatnosti běží ode dne doručení řádně 
vystavené faktury odběrateli na adresu jeho sídla. Po tuto dobu 
nevzniká dodavateli nárok na úrok z prodlení nebo sankci za prodlení 
se zaplacením. 

3.7 Pokud je dodavatelem zahraniční subjekt a předmětem smlouvy je 
dodávka software, licencí, poradenské, technické, případně jiné 
služby, je dodavatel povinen předložit odběrateli potvrzení o svém 
daňovém domicilu. Pokud má tento dodavatel dle právních předpisů 
České republiky daňové povinnosti k místním orgánům, bude 

dodavatel postupovat dle obecně závazných právních předpisů České 
republiky. 

3.8 V případě, že odběratel poskytne dodavateli peněžité plnění před 
úplným splněním předmětu smlouvy, je odběratel oprávněn požadovat 
po dodavateli poskytnutí bankovních či jiných záruk nebo zajištění. 
Neposkytne-li dodavatel řádně a včas požadované záruky, je odběratel 
oprávněn zaplatit úplnou cenu za splnění předmětu smlouvy až jeho 
po úplném a řádném splnění. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, budou 
veškeré zálohové platby zúčtovány do konce aktuálního účetního 
období. 

3.9 Smluvní strany se dohodly, že vzájemné pohledávky je možno 
započítat. Výslovně bylo dohodnuto, že odběratel je oprávněn kdykoliv 
započíst proti jakékoliv pohledávce dodavatele ze smlouvy jakoukoliv 
svoji pohledávku za dodavatelem vzniklou v souvislosti se smlouvou, 
zejména pohledávku z nebo souvisejícím s neuspokojením nároků 
odběratele z vad předmětu smlouvy nebo povinností dodavatele k 
náhradě újmy odběrateli.  

3.10 Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu 
odběratele zcela nebo z části postoupit či jinak převést jakoukoli svoji 
pohledávku vůči odběrateli na třetí osobu. V případě porušení 
závazku dodavatele dle předchozí věty má odběratel právo na 
smluvní pokutu ve výši 100 % hodnoty každé neoprávněně 
postupované (převáděné) pohledávky. Smluvní pokuta dle tohoto 
odstavce je splatná do 30 dnů od doručení písemného vyúčtování 
dodavateli. 

3.11 Odběratel splní peněžitý závazek ze smlouvy dnem odepsání příslušné 
částky z účtu odběratele ve prospěch účtu dodavatele registrovaného 
u daňového orgánu. 

3.12 V případě, kdy je zákazník v prodlení s úhradou svých závazků vůči 
odběrateli, souhlasí dodavatel s prodloužením termínu splatnosti 
dodavatelem vystavených faktur do okamžiku uplynutí pěti 
pracovních dnů ode dne, kdy odběratel obdržel úhradu svých 
pohledávek od zákazníka. 

4. Splnění smlouvy
4.1 Předmět smlouvy je splněn (i) řádným dokončením díla a předáním a 

převzetím předmětu díla bez vad a nedodělků (bez výhrad), resp. 
odevzdáním předmětu koupě bez vad, to vše za smluvených 
podmínek, a (ii) podpisem protokolu o předání a převzetí plnění 
zástupci obou smluvních stran, případně dodacího listu vztahujícího 
se k předmětu smlouvy. Dodavatel nesplní předmět smlouvy, 
nepředá-li odběrateli nejpozději s předmětem smlouvy veškeré 
doklady. 

4.2 O předání a převzetí předmětu smlouvy vyhotoví smluvní strany 
písemný protokol o předání a převzetí alespoň s těmito náležitostmi:  

a) specifikace předaného plnění;
b) datum, místo a čas předání a převzetí;
c) výčet případných vad zjištěných při předání a převzetí;
d) konstatování, zda odběratel, který je v postavení objednatele

přejímá předmět plnění (dílo) s výhradami nebo bez výhrad,
anebo jej pro vady nepřebírá;

e) způsob a termín odstranění zjištěných vad;
f) označení a podpis oprávněného zástupce každé ze smluvních

stran, který předal, resp. převzal předmět plnění.
4.3 Je-li plněním dle smlouvy provedení díla a stanoví-li tak  obecně 

závazné právními předpisy, dodavatel povede stavební či montážní 
deník a dva průpisy odevzdá odběrateli s předmětem smlouvy. 
Odběratel je oprávněn pravidelně deník kontrolovat a zaznamenávat 
do něj průběžně své připomínky, pokyny a požadavky, jejichž plnění 
je (v souladu se smlouvou) oprávněn požadovat. Dodavatel je také 
povinen vést jmennou denní evidenci pracovníků účastnících se 
výstavby. Tato evidence bude nedílnou součástí deníku. 

4.4 Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na odběratele dnem 
převzetí předmětu smlouvy na základě protokolu o předání a převzetí 
nebo jiného dokumentu s obdobnou funkcí. 

4.5 Vlastnické právo k předmětu smlouvy, jedná-li se o koupi, přechází 
na odběratele, jakmile je předmět smlouvy dostatečně označen pro 
odběratele k odlišení od jiného zboží dodavatele, a to způsobem 
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sjednaným mezi smluvními stranami ve smlouvě, jinak způsobem bez 
zbytečného odkladu sděleným odběratelem. Je-li předmětem 
smlouvy dílo, přechází vlastnické právo na odběratele dnem podpisu 
protokolu o předání a převzetí předmětu díla bez výhrad.  

5. Zajištění závazků
5.1 V případě prodlení dodavatele se splněním předmětu smlouvy nebo 

jeho části, má-li být dle smlouvy předáván po částech, má odběratel 
právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny plnění bez 
DPH za každý i započatý den prodlení.  

5.2 Ujednáním dle odst. 5.1 výše není dotčena povinnost dodavatele k 
náhradě újmy.  

5.3 Smluvní pokuta dle odst. 5.1 výše je splatná do 30 dnů od doručení 
písemného vyúčtování dodavateli. 

6. Odpovědnost za vady
6.1 Dodavatel poskytuje záruku za jakost předmětu smlouvy  na dobu 60 

měsíců v případě projektové nebo jiné dokumentace vztahující se ke 
stavbě, na stavební dílo a stavební práce, 36 měsíců na dodávky 
technologického a jiného zařízení, stavebního materiálu a montážní 
práce, jinak 24 měsíců („záruční doba“). Záruční doba začíná plynout 
dnem splnění předmětu smlouvy.  

6.2 Předmět smlouvy má vady, nesplňuje-li požadavky na jakost, 
množství, provedení nebo nedopovídá-li jinak výsledku určenému ve 
smlouvě. Za vady se rovněž považují vady v  dokladech, které je 
dodavatel povinen dle smlouvy, obchodních podmínek nebo obecně 
závazných právních předpisů či technických norem dodat spolu 
s předmětem smlouvy.  

6.3 Pokud doklady vykazují vady, je odběratel oprávněn vrátit je 
dodavateli na jeho náklady a požadovat dodání dokladů bez vad. 
Dodavatel je povinen předat odběrateli doklady bez vad do 7 dní ode 
dne doručení vadných dokladů a výzvy k poskytnutí nových dokladů. 

6.4 Dodavatel odpovídá za to, že materiál, který použil ke splnění závazků 
ze smlouvy, splňuje tyto náležitosti: 

a) materiál je nový a odpovídá účelu, který je dodavateli znám
nebo ve smlouvě uveden, jinak účelu obvyklému; 

b) v technické dokumentaci k materiálu nebo výrobku z něj
nejsou chyby; 

c) materiál je vhodně navržen z hlediska účelu použití výrobku
z něj vytvořeného a 

d) použitý materiál je bezpečný a splňuje technické a jiné
požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a 
technickými normami. 

6.5 Předmět smlouvy má právní vady zejména v případě, že je zatížen 
právem třetí osoby. Dodavatel prohlašuje, že mu v době uzavření 
smlouvy nejsou známa žádná práva či uplatněny nároky třetích osob 
k předmětu smlouvy, zejména právo vyplývající z práva průmyslového 
nebo jiného práva duševního vlastnictví.  

6.6 Po záruční dobu je dodavatel povinen bezplatně na svůj náklad 
uspokojit nároky odběratele z vad, zejména odstranit vady předmětu 
smlouvy, které odběratel písemně reklamuje u dodavatele, a provést 
prozatímní opatření do doby odstranění vad, jak je dále dohodnuto. 

6.7 V případě zjištění vad je odběratel oprávněn uplatnit nárok z vad bez 
zbytečného odkladu po zjištění vady, a to kdykoliv po dobu trvání 
záruční doby. 

6.8 Odběratel v oznámení uvede alespoň číslo smlouvy, obecnou 
specifikaci předmětu smlouvy, datum zjištění vady, popis vady. 
Oznámení o vadách bude dodavateli zasláno písemně prostřednictvím 
držitele poštovní licence, e-mailem či doručeno osobně. Není-li 
prokázáno jinak, má se zato, že oznámení bylo dodavateli doručeno 3. 
pracovní den po odeslání. V případě zaslání e-mailem je dodavatel 
povinen přijetí do 24 hodin potvrdit; v opačném případě se má za to, 
že oznámení bylo doručeno okamžikem odeslání. 

6.9 Dodavatel se zavazuje na své náklady zajistit, aby se jeho zástupce do 
dvou pracovních dnů po doručení oznámení o vadách dostavil ke 
kontrole a posouzení povahy vad, je-li to potřebné. V době dle věty 
předchozí sdělí dodavatel odběrateli konkrétní návrh uspokojení 
nároků odběratele z vad; jedná-li se o odstranění vady, navrhne 

dodavatel způsob a dobu odstranění vad a prozatímní opatření 
k vyloučení nebo minimalizaci vzniku újmy odběrateli nebo zákazníkovi 
v důsledku vad, které je třeba přijmout do doby odstranění vad. 
Odběratel není vázán návrhy dodavatele dle odst. 6.9 výše. 

6.10 Volba nároku z odpovědnosti dodavatele za vady, resp. určení 
způsobu a doby odstranění vad, náleží výhradně odběrateli. 
Provedenou volbu může odběratel změnit bez souhlasu dodavatele; to 
neplatí, zahájil-li dodavatel doručování nové nebo chybějící věci v 
případě koupě, provádění nového nebo chybějícího díla nebo 
provádění opravy předmětu smlouvy, není-li dále uvedeno jinak. 
Zvolené řešení, které je pro dodavatele závazné, je odběratel povinen 
oznámit dodavateli po projednání volby způsobu odstranění vad se 
zákazníkem, je-li toho třeba, a v době přiměřené povaze vad a 
hrozícím důsledkům vad. Ujednání dle tohoto odstavce se uplatní 
obdobně v případě prozatímních opatření, která mají být přijata do 
doby odstranění vad. 

6.11 Odběratel je oprávněn dle svého uvážení uplatnit kterýkoliv 
z následujících nároků z vad: 

a) dodání nového plnění bez vady nebo chybějícího plnění, nelze-
li vadu odstranit opravou nebo znamenalo-li by oprava časově 
náročnější nebo jinak méně hospodárné řešení; dodané nové 
nebo chybějící plnění musí plně odpovídat jakosti, množství, 
provedení a všem dalším požadavkům kladeným na předmět 
smlouvy ve smlouvě; 

b) oprava předmětu smlouvy, pokud jsou vady odstranitelné;
c) přiměřená sleva z ceny předmětu smlouvy;
d) odstoupení od smlouvy;
e) oprávnění sám nebo prostřednictvím jiné osoby a na náklady

dodavatele předmět smlouvy zkontrolovat, opravit, zajistit
dodání nového nebo chybějícího plnění; tím nejsou dotčeny
povinnosti dodavatele vyplývající z poskytnuté záruky nebo
jiných právních povinností.

6.12 Zvolí-li odběratel nárok dle odst. 6.11 písm. a) nebo b) výše, je 
dodavatel povinen zahájit plnění svého závazku dle požadavků 
odběratele do 2 pracovních dnů po uplatnění tohoto nároku. 
Dodavatel dodá nové nebo chybějící plnění nebo opraví předmět 
smlouvy na své náklady nejpozději do 5 pracovních dnů od uplatnění 
nároku odběratelem nebo v době smluvními stranami dohodnuté.  

6.13 Zvolí-li odběratel nárok dle odst. 6.11 písm. c) výše, je dodavatel 
povinen zaplatit odběrateli částku odpovídající dohodnuté přiměřené 
slevě do 15 dnů od písemného vyúčtování; tím není dotčeno právo 
odběratele započíst pohledávku ze slevy z ceny za předmět smlouvy 
proti jakékoliv pohledávce dodavatele za odběratelem ze smlouvy. 

6.14 Dodavatel je povinen dodat nové nebo chybějící plnění nebo opravit 
předmět smlouvy v době stanovené či dohodnuté, i když neuzná, že 
za vadu odpovídá. Do doby prokázání dodavatelem, že za 
reklamovanou vadu neodpovídá, nese náklady spojené s jejím 
odstraněním dodavatel. 

6.15 Pokud odběratel řádně uplatní nárok z odpovědnosti za  vady 
předmětu smlouvy a dodavatel ve stanovené nebo dohodnuté době 
uplatněný nárok neuspokojí nebo před uplynutím doby ke splnění této 
povinnosti prohlásí, že nárok odběratele neuspokojí, je odběratel 
oprávněn dle svého uvážení uplatnit kterýkoliv nárok dle odst. 6.11 
výše. 

6.16 V případě, že dodavatel neúměrně prodlužuje dobu odstranění vad 
způsobem dle odst. 6.11 písm. a) nebo b) výše odkládáním nebo 
podmiňováním přijetí prozatímních opatření k prevenci vzniku újmy 
odběrateli nebo zákazníkovi nebo její minimalizace, je odběratel 
oprávněn postupovat dle odst. 6.11 písm. e) výše.  

6.17 Dodavatel nese náklady vynaložené odběratelem při postupu dle odst. 
6.11 písm. e) výše (a to postupoval-li tak odběratel oprávněně 
z jakéhokoliv důvodu) do doby, než prokáže, že za vady předmětu 
smlouvy neodpovídá, a zavazuje se nahradit odběrateli takto 
vynaložené náklady do 30 dnů od obdržení písemného vyúčtování.  

6.18 V případě oprávněné reklamace odběratele se záruční doba prodlouží 
o dobu od uplatnění reklamace do uspokojení nároků odběratele
z reklamovaných vad. Pro jakékoliv nově dodané plnění nebo část 
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předmětu smlouvy, kde byly odstraněny vady, se poskytuje nová 
záruka v délce dle odst. 6.1 nebo dle smlouvy. 

7. Další povinnosti dodavatele
7.1 Dodavatel splní řádně a včas povinnosti, ke kterým se odběrateli 

zavázal, a to s odbornou péčí a vynaložením maximálního úsilí. 
7.2  Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy „ČSN“ (jimiž se rozumí 

i ČSN EN, ČSN ISO, ČSN IEC), jejichž použití přichází v úvahu při 
provádění předmětu smlouvy, budou pro realizaci předmětu smlouvy 
považovat za závazné v plném rozsahu. Odběratel oproti normovému 
řešení připouští použití adekvátního odchylného řešení za 
předpokladu, že řešení bude pro odběratele nebo zákazníka 
ekonomicky nebo provozně výhodné, přičemž na tuto odchylku bude 
odběratel předem písemně upozorněn a pověřený zástupce 
odběratele toto řešení schválí. 

7.3 Pokud se v průběhu plnění závazků dodavatele projeví potřeba 
zajištění dalších služeb, prací nebo dodávek, které nejsou výslovně 
zahrnuty v předmětu smlouvy, avšak jejich zajištění je pro řádné 
splnění předmětu smlouvy nezbytné, což měl dodavatel při dodržení 
svých povinností zjistit, je dodavatel povinen tyto služby, práce nebo 
dodávky zajistit; náklady na služby, práce a dodávky dle tohoto odst. 
7.3 jsou součástí ceny za provedení předmětu smlouvy.  

7.4 Pokud dodavatel zpracoval technickou nebo jinou dokumentaci a 
předal ji ke kontrole či připomínkování odběrateli či zákazníkovi, 
odpovědnost za vady předmětu smlouvy, škodu či jinou újmu 
odběratele a zákazníka, jakož i splnění jiných povinností dodavatele 
není uplatněním připomínek dotčena. Neuplatnění připomínek nebo 
neuplatnění připomínek včas není schválením technické nebo jiné 
dokumentace předložené k připomínkování. Připomínky odběratele 
nebo zákazníka nezakládají nárok dodavatele na změnu smlouvy 
nebo jednání o změně smlouvy. 

7.5 Dodavatel se zavazuje splnit smlouvu a závazky z ní ve vlastním 
systému managementu, který musí být v souladu s normami ČSN EN 
ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. 

7.6 Dodavatel se zavazuje splnit smlouvu a závazky z ní ve vlastním 
systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který 
musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů 
v místě provádění předmětu smlouvy. 

7.7 Dodavatel vyhrazených technických zařízení a jejich částí nebo jiných 
výrobků či činností, na které se vztahují zvláštní požadavky obecně 
závazných právních předpisů a technických norem, prohlašuje, že je 
na základě příslušných oprávnění a kvalifikačních předpokladů v 
nutném druhu a rozsahu oprávněn provést předmět smlouvy a splnit 
jiné své závazky. V případě, že plnění předmětu smlouvy vyžaduje 
vyjádření či schválení orgány státního odborného dozoru či 
autorizovanými osobami, zajistí dodavatel všechna potřebná 
povolení, potvrzení a dokumentaci. O výsledcích  řízení s tímto 
spojenými musí dodavatel odběratele bezodkladně informovat. 

7.8 Dodavatel je povinen kdykoliv na žádost odběratele prokázat splnění 
podmínek dle odst. 7.5, 7.6 a 7.7 výše. Pokud budou zjištěny 
jakékoliv nedostatky, dodavatel  zajistí nápravu a dohodne 
s odběratelem  termín opakované kontroly. 

7.9 Dodavatel je povinen odeslat předmět smlouvy v takovém obalu, 
který s ohledem na charakter dopravovaného zboží zaručí 
dostatečnou ochranu před poškozením po dobu přepravy a při 
případném skladování do převzetí odběratelem. Přepravní dispozice 
sdělí odběratel dodavateli 15 dnů před dohodnutou dobou plnění.  

7.10 Veškeré věci (nářadí, materiál, stavební stroje a jiné pracovní 
pomůcky nebo prostředky) použité dodavatelem při provádění 
předmětu smlouvy dodavatel uvede v seznamu, který před 
umístěním takových věcí v místě plnění poskytne odběrateli. Seznam 
dle věty předchozí musí být předem potvrzen příslušným pracovníkem 
odběratele a je nedílnou součástí faktury.  

7.11 Dodavatel je povinen při plnění smlouvy: 
a) dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy,

plán kontrol a zkoušek, interní předpisy odběratele a zákazníka, 
se kterými byl seznámen, a podmínky smlouvy; 

b) řídit se výchozími podklady od odběratele, jeho pokyny, zápisy a
dohodami oprávněných zástupců smluvních stran;

c) řídit se rozhodnutími a vyjádřeními dotčených nebo jiných orgánů
státní správy;

d) vždy neprodleně poté, co od odběratele nebo třetí osoby obdrží
jakékoli podklady a pokyny vztahující se k jeho závazkům ze
smlouvy, nejpozději však před zahájením plnění závazku,
posoudit vhodnost podkladů a pokynů pro účely plnění závazků
ze smlouvy, zejména zda následkem použití podkladů a dodržení
pokynů nemůže vzniknout újma, ohrožení dohodnuté doby plnění
nebo nesoulad s právními předpisy. Shledá-li dodavatel podklady
nebo pokyny nevhodnými, neprodleně o tom odběratele písemně
vyrozumí;

e) důsledně dbát zájmů odběratele a zákazníka a zdržet se
jakéhokoliv jednání, kterým by mohlo být ohroženo řádné a
včasné splnění závazků ze smlouvy nebo dotčeny jiné oprávněné
zájmy odběratele nebo zákazníka.

7.12 Dodavatel splní závazky ze smlouvy v souladu s Politikou 
integrovaného systému managementu Kovoprojekty Brno a.s., která 
je zveřejněna na www.kovoprojekta.cz. 

7.13 Dodavatel výslovně prohlašuje, že předmět smlouvy bude vyhovovat 
obecně závazným právním předpisům na něj se vztahujících, zejména 
zákonu č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně 
některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění 
pozdějších předpisů, zákonu č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších přepisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů. 

7.14 V případě, že dodavatel nepředá odběrateli veškeré doklady 
v souladu s dohodnutými podmínkami a odběratel je zajistí sám, 
zavazuje se dodavatel nahradit odběrateli veškeré náklady odběrateli 
vzniklé v souvislosti se zajištěním předmětných dokladů; tím není 
dotčeno právo odběratele na smluvní pokutu, právo na náhradu 
vzniklé újmy nebo závazky dodavatele ke splnění jiných povinností. 

8. Přerušení provádění předmětu smlouvy
8.1 Dodavatel je povinen na písemnou žádost odběratele pozastavit 

provádění předmětu smlouvy nebo jeho části na dobu a způsobem, 
který odběratel dodavateli písemně oznámí. Po dobu pozastavení 
provádění předmětu smlouvy dodavatel opatruje předmět smlouvy 
tak pečlivě, jak to odpovídá povaze předmětu smlouvy a jeho 
možnostem, aby na předmětu smlouvy nevznikla škoda.  

8.2 Odběratel uhradí dodavateli skutečně vynaložené a prokázané 
náklady, které mu v souvislosti s pozastavením provádění předmětu 
smlouvy vznikly (např. náklady na skladování, konzervaci, repasi, 
přesun kapacit a pojištění), a to v případě, že pozastavení není: 
a) nezbytné pro řádné provedení předmětu smlouvy,
b) způsobené jednáním dodavatele, nezbytné pro bezpečnost

osob, či předmětu smlouvy nebo jeho části.
8.3 Trvá-li pozastavení provádění předmětu smlouvy déle než 1 měsíc, 

zavazují se smluvní strany uzavřít dohodu o změně smlouvy, a trvá-li 
déle než 6 měsíců a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je 
kterákoliv smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy. 

9. Ukončení smlouvy
9.1 Závazky ze smlouvy zanikají za podmínek stanových občanským 

zákoníkem nebo dohodnutých smluvními stranami, a to zejména 
jejich splněním nebo odstoupením od smlouvy jednou ze smluvních 
stran za podmínek a z důvodů stanovených občanským zákoníkem 
nebo dohodnutých smluvními stranami.  

9.2 Odstoupením od smlouvy, které je účinné doručením písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně, se smlouva 
ruší ke dni účinnosti odstoupení 

9.3 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy 
a) poruší-li druhá ze smluvních stran svoji povinnost podstatným

způsobem; 
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b) druhá smluvní strana vstoupila do likvidace nebo bylo-li proti
druhé smluvní straně zahájeno insolvenční řízení a zjištěn úpadek
této smluvní strany nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro
nedostatek majetku;

c) z důvodů stanovených v občanském zákoníku nebo ve smlouvě.
9.4 Porušením povinnosti dodavatele podstatným způsobem, pro které je 

odběratel oprávněn odstoupit od smlouvy, se rozumí zejména: 
a) prodlení dodavatele s předáním předmětu smlouvy po dobu delší

jak 30 dnů; 
b) opakované porušení závazku odběratele, ačkoliv byl na takové

porušení písemně upozorněn; 
c) opakované porušení závazku mlčenlivosti dodavatelem nebo

porušení závazku mlčenlivosti dodavatelem, v důsledku kterého 
vznikla odběrateli nebo zákazníkovi újma 

d) v případě, že plněním je provedení díla, provádění díla
prostřednictvím jiného, ačkoliv se dodavatel zavázal provést dílo 
osobně nebo bez poddodavatelů.  

9.5 Není-li odběratel schopen splnit svůj závazek vůči zákazníkovi nebo 
je-li splnění závazku odběratele vůči zákazníkovi podstatně ztíženo 
v důsledku porušení povinnosti dodavatele nebo neposkytnutí 
dostatečné součinnosti dodavatele, resp. v souvislosti s tím je 
ohrožen či zastaven provoz i jen části závodu zákazníka, odběratel je 
oprávněn kdykoliv od smlouvy zcela či z části odstoupit a/nebo 
přijmout opatření, která jsou potřebná pro zajištění jeho závazků vůči 
zákazníkovi nebo pro zachování provozu závodu zákazníka. Dodavatel 
je povinen nahradit odběrateli náklady v této souvislosti vynaložené, 
jakož i jakoukoliv újmu v této souvislosti mu vzniklou. 

9.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy 
zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy, které se týkají odpovědnosti 
dodavatele za vady, povinnosti dodavatele k náhradě újmy, 
ustanovení o smluvních pokutách, vlastnictví předmětu smlouvy a 
mlčenlivosti. 

10. Povinnost k náhradě újmy
10.1 Dodavatel odpovídá za újmu, kterou odběrateli v souvislosti se 

smlouvou způsobí, a zavazuje se tuto nahradit v plném rozsahu.  
10.2 Dodavatel je povinen nahradit odběrateli způsobenou újmu do 30 dní 

ode dne doručení písemného vyúčtování. 

11. Poddodávky
11.1 Dodavatel předloží odběrateli před podpisem smlouvy seznam svých 

poddodavatelů ke schválení; totéž platí pro změnu seznamu. 
11.2 Dodavatel může použít k plnění předmětu smlouvy poddodávku nebo 

zadat část prací spojených s plněním předmětu smlouvy 
poddodavatelům po předchozím schválení odběratelem. Je-li 
předmětem smlouvy dílo, dodavatel není oprávněn splnit celý předmět 
smlouvy prostřednictvím jednoho poddodavatele. 

11.3 Dodavatel je povinen zajistit, aby poddodavatelé byli zavázání 
obdobně jako dodavatel dle článků 7, 12, 14 a 15 obchodních 
podmínek. Dodavatel se zavazuje poskytnout odběrateli kopii smlouvy 
uzavřené s poddodavatelem (bez uvedení ceny).  

11.4 Je-li součástí plnění dodavatele zařízení nebo jiná dodávka 
poddodavatele, je dodavatel povinen zachovat u tohoto zařízení 
zejména jeho identifikaci, označení výrobce – poddodavatele, jakož i 
technické detaily, katalogovou identifikaci. 

11.5 V případě splnění byť i jen části smlouvy prostřednictvím 
poddodavatele odpovídá dodavatel odběrateli za vady, jako by 
závazky ze smlouvy plnil sám. 

12. Bezpečností a jiné zvláštní předpisy
12.1 Pokud dodavatel realizuje předmět smlouvy v areálu odběratele nebo 

v místě odběratelem určeném, je dodavatel povinen pohybovat se 
pouze v prostorách nebo na manipulačních plochách odběratelem mu 
vymezených. Předměty a ostatní věci určené k realizaci předmětu 
smlouvy nebo které jsou jeho součástí, bude dodavatel skladovat 
pouze v prostorách k tomu určených odběratelem, s odbornou péčí a 
zajistí zabezpečení proti případnému zcizení. Po splnění předmětu 
smlouvy je dodavatel povinen uvést jím používané prostory do 
původního stavu, a to v dohodnutém termínu. 

12.2 Dodavatel je při své činnosti, a to zejména, pokud se pohybuje 
v prostorách odběratele nebo odběratelem určených, povinen 
dodržovat zde obecně závazné právní předpisy a jiné předpisy z oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. 

12.3 Pokud v místě plnění předmětu smlouvy platí zvláštní bezpečnostní 
předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany, bude o této skutečnosti odběratel dodavatele informovat. 

12.4 Dodavatel je povinen splnit předmět smlouvy v souladu s politikou 
integrovaného systému managementu společnosti Kovoprojekta Brno 
a.s., zveřejněnou na www.kovoprojekta.cz. 

12.5 V případě, že dodavatel poruší obecně závazné právní předpisy a jiné 
předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany, může dát odběratel pokyn k přerušení plnění předmětu 
smlouvy. Toto přerušení není důvodem k prodloužení termínu plnění 
předmětu smlouvy. 

12.6 Dodavatel je povinen dodržovat všechny obecně závazné právní 
předpisy z oblasti životního prostředí a za jejich dodržování případně 
nedodržení je plně odpovědný. 

13. Pojištění
13.1 Dodavatel je povinen mít sjednáno pojištění za škodu (újmu) 

způsobenou při jeho podnikatelské činnosti ve prospěch odběratele a 
případně i zákazníka, a to nejméně ve výši ceny za předmět smlouvy. 
Dodavatel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti do doby 
splnění všech jeho závazků ze smlouvy. 

13.2 Dodavatel musí mít zřízeno pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám, 
a to pro případ smrti, úrazu osob, škody na majetku. Musí mít 
sjednáno i pojištění proti újmám způsobeným jeho zaměstnanci, 
případně subdodavateli. Pokud toto pojištění nesjedná, může být 
sjednáno odběratelem, a to na náklady dodavatele. 

14. Autorská a jiná práva třetích osob
14.1 Smluvní strany jsou povinny dodržovat obecně závazné právní 

předpisy upravující práva a povinnosti související s ochranou 
průmyslových práv, práv autorských a jiných práv duševního 
vlastnictví.  

14.2 Dodavatel je povinen zajistit, že předmět smlouvy bude bez právních 
vad, zejména nebude zatížen právy třetích osob, a odběratel bude 
oprávněn užívat předmět smlouvy a umožnit jeho užívání dále třetím 
osobám, aniž by byl povinen uzavírat s třetími osobami zvláštní 
smlouvy a aniž by mu vůči třetím osobám vznikaly jakékoli jiné 
závazky. 

14.3 Pro případ, že splněním předmětu smlouvy dojde ke vzniku 
autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, 
v znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), prohlašuje 
dodavatel, že tímto poskytuje odběrateli výhradní, časově a místně 
neomezené právo k užití takového autorského díla, a to ke všem 
způsobům jeho užití. Odměna za poskytnutí práva autorské dílo užít 
je zahrnuta v ceně za splnění předmětu smlouvy. Odběratel není 
povinen oprávnění dle tohoto odstavce využít.  

14.4 Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn nakládat s majetkovými právy 
k autorskému dílu ve smyslu tohoto čl. 14 a že tato práva nejsou 
omezena právy třetích osob, včetně práv zaměstnanců 
k zaměstnaneckému dílu ve smyslu autorského zákona. 

14.5 V případě uplatnění jakýchkoliv nároků třetích osob vůči odběrateli 
z titulu porušení autorských práv či jiných práv třetích osob, poskytne 
dodavatel odběrateli bezplatně veškerou potřebnou součinnost a 
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uhradí odběrateli újmu, která mu vznikne v souvislosti s uplatněním 
nároků třetími osobami.  

14.6 Dodavatel tímto poskytuje odběrateli právo veškerá práva tímto čl. 
14 odběrateli výslovně poskytnutá či z předpisů o ochraně autorských 
práv vyplývající, poskytnout ve stejném rozsahu i zákazníkovi. 

14.7 V případě, že v souvislosti s plněním předmětu smlouvy dojde 
k realizaci vynálezu dodavatelem nebo jeho zaměstnancem, 
dodavatel o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informuje 
odběratele, a to včetně všech konkrétních informací o uplatnění, 
technické stránce a dalších náležitostech vynálezu. Odběratel si 
vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude podána patentová přihláška 
(a to na náklady odběratele).  

14.8 Tam, kde je možno patent využít jinak než v souvislosti s předmětem 
smlouvy, tedy mimo předmět, pro který byl patent přímo navržen 
nebo pro který může být použit, je žádáno o patent a patentová práva 
pro dodavatele. Odběratel a příp. zákazník mají právo na bezplatné 
používání patentu stejně jako dodavatel. 

14.9 Ujednání dle tohoto čl. 14 jsou pro smluvní strany závazná i po 
ukončení smlouvy. 

15. Nakládání s informacemi
15.1 Dodavatel nebude zveřejňovat ani odkazovat na smlouvu nebo na 

odběratele či zákazníka anebo na jakékoliv údaje o těchto subjektech, 
a to bez předchozího písemného souhlasu dotčených subjektů.  

15.2 Veškerá dokumentace, technické a jiné údaje poskytnuté 
odběratelem nebo zákazníkem dodavateli mají důvěrný charakter a 
lze je používat pouze pro účely smlouvy. Třetí straně je možno tyto 
informace a údaje sdělit či předat pouze se souhlasem odběratele či 
zákazníka, přičemž třetí strana musí být o důvěrnosti sdělených údajů 
zpravena. Pokud jsou předávány v písemné formě, musí být následně 
odběrateli či zákazníkovi na vyžádání vráceny. 

15.3 Dodavatel tímto poskytuje odběrateli neodvolatelný souhlas vytvářet 
si za účelem splnění jakékoliv právní povinnosti odběratele tištěné i 
elektronické kopie dokumentace, poskytnuté dodavatelem 
v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.  

15.4 Právní a skutkové okolnosti, které si smluvní strany poskytly při 
jednání o uzavření smlouvy a v souvislosti s plněním závazků ze 
smlouvy, jsou důvěrné. Smluvní strana, která byla s důvěrnými 
okolnostmi seznámena, není oprávněna tyto údaje a sdělení prozradit 
třetí osobě, ani je použít pro své potřeby v rozporu s účelem, pro 
který s nimi byla seznámena. 

15.5 Obchodní tajemství není dodavatel oprávněn prozradit třetí osobě, 
ani je použít pro své potřeby v rozporu s účelem, pro nějž byly 
poskytnuty. 

15.6 Závazek zachování mlčenlivosti o důvěrných okolnostech a 
obchodním tajemství se nevztahuje na okolnosti a skutečnosti: 

a) veřejně známé v době jejich zpřístupnění smluvní straně
zavázané mlčenlivostí, 

b) které se po jejich zpřístupnění smluvní straně zavázané
mlčenlivostí veřejně dostupnými nebo známými stanou; to 
neplatí v případě, kdy se stanou veřejně známými v důsledku 
porušení závazku z této smlouvy smluvní stranou zavázanou 
mlčenlivostí,  

c) které byly smluvní straně zavázané mlčenlivostí v době jejich
zpřístupnění prokazatelně známé a nevztahovala se na ně 
povinnost mlčenlivosti nebo 

d) které smluvní strana zavázaná mlčenlivostí získala od třetí
strany postupem, kterým neporušila žádnou právní povinnost. 

15.7 Závazek zachování mlčenlivosti o důvěrných skutečnostech a 
obchodním tajemství neporuší ta smluvní strana, která důvěrnou 
okolnost nebo obchodní tajemství zpřístupní: 

a) svým zaměstnancům v rozsahu nezbytném pro splnění
smlouvy, 

b) zákazníkovi v rozsahu nezbytném pro splnění svých
povinností (v případě odběratele) nebo s předchozím 
souhlasem odběratele poddodavateli (v případě dodavatele) 

c) orgánu státní správy v rozsahu nezbytném za účelem splnění
zákonné povinnosti (vyhovění výzvě státního orgánu). 

16. Vymahatelnost práv a převoditelnost závazků
16.1 Odběratel je oprávněn dovolat se svých práv založených smlouvou 

nebo vzniklých v souvislosti s ní ve lhůtě 10 let počítané ode dne, kdy 
právo mohlo být uplatněno poprvé. 

16.2 Dodavatel je oprávněn dovolat se svých práv založených smlouvou 
nebo vzniklých v souvislosti s ní ve lhůtě 1 roku počítaného ode dne, 
kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

16.3 Dodavatel není oprávněn bez předchozího souhlasu odběratele zcela 
nebo z části postoupit či jinak převést smlouvu nebo kterýkoliv 
závazek z ní na třetí osobu. 

17. Veřejné zakázky
17.1 Pro případ poskytování plnění pro veřejnou zakázku se dodavatel 

zavazuje poskytovat odběrateli součinnost při plnění povinností 
stanovených zadavatelem v souladu s ustanoveními ZZV, zejména na 
základě výzvy předat odběrateli ve stanovené lhůtě identifikační údaje 
své, popř. identifikační údaje svých subdodavatelů (poddodavatelů), 
budou-li tyto odběratelem vyžadovány.  

18. Nespolehlivý plátce DPH
18.1 Dodavatel prohlašuje, že neexistují důvody, na základě kterých by 

odběratel měl, či mohl být ručitelem za daňovou povinnost 
dodavatele vztahující se k dani z přidané hodnoty za zdanitelné plnění 
poskytnuté dodavatelem odběrateli na základě smlouvy, a zavazuje 
se tímto k řádnému plnění svých povinností stanovených daňovými 
předpisy, zejména zákonem o DPH, které mohou mít vliv na 
prohlášení shora uvedené. Dodavatel se zavazuje uchovat výše 
uvedené prohlášení v pravdivosti až do zániku všech závazků 
smluvních stran ze smlouvy. 

18.2 Dodavatel je povinen prokazatelně informovat odběratele, pokud je 
nebo se stane tzv. nespolehlivým plátcem dle §106a zákona o DPH. 
V takovém případě je odběratel oprávněn od smlouvy odstoupit nebo 
a) zaplatit dodavateli DPH z jím účtované částky jen v případě, že

dodavatel prokáže její zaplacení svému správci daně, nebo 
b) zaplatit část jakékoliv dodavatelem účtované částky ve výši

odpovídající výši DPH přímo na účet správce daně postupem dle 
§ 109a zákona o DPH. Zbývající část účtované částky, která
odpovídá základu daně, zaplatí odběratel dodavateli postupem 
dle písm. b) výše v tomto odst. 18.2. 

19. Vyšší moc
19.1 Smluvní strana je povinna informovat druhou smluvní stranu o 

okolnosti vyšší moci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů od 
doby, kdy se o vyšší moci dozvěděla, a neprodleně existenci této 
překážky druhé smluvní straně doložit.  

19.2 Smluvní strana neodpovídá za nesplnění závazku ze smlouvy a za újmu 
v souvislosti s tím vzniklou, došlo-li k nesplnění závazku nebo ke 
vzniku újmy výhradně v důsledku účinků vyšší moci a informovala-li 
dotčená smluvní strana řádně a včas druhou smluvní stranu.  

19.3 Účinky vyšší moci jsou omezeny na dobu trvání vyšší moci.  
19.4 Smluvní strana není oprávněna dovolávat se účinků vyšší moci, trvají-

li účinky vyšší moci v době prodlení této smluvní strany. 
19.5 Trvají-li účinky vyšší moci déle než 90 dnů od oznámení dotčenou 

smluvní stranou, zavazují se smluvní strany zahájit jednání o změně 
smlouvy. Nedojde-li k dohodě o změně smlouvy do 30 dnů od uplynutí 
doby dle věty předchozí, je kterákoliv smluvní strana oprávněna 
písemně odstoupit od smlouvy. 

20. Rozhodné právo, řešení sporů
20.1 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem České 

republiky. Aplikace kolizních norem a Úmluvy OSN o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží („Vídeňská úmluva“) se vylučuje. 

20.2 Případné spory ze smlouvy nebo se smlouvou související budou 
řešeny smírně za účasti statutárních zástupců smluvních stran, 
případně zmocněnců oprávněných jednat za smluvní strany. 
V případě nedosažení dohody o předmětu sporu uvedeným 
způsobem do 3 měsíců je kterákoliv smluvní strana oprávněna 
předložit spor soudu místně příslušnému dle sídla odběratele. 




