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Čl. 1 

Základní ustanovení 

1) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanovují v souladu s § 1751 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, základní obchodní a navazující právní a ekonomické 

vztahy města Bakov nad Jizerou a zhotovitele díla.  

2) Právní vztahy neupravené smlouvou se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, 

které jsou k dispozici na webových stránkách města. Konkrétní ustanovení VOP však mohou 

být ve smlouvě o dílo upravena odchylně. Ustanovení ve smlouvě o dílo pak mají přednost 

před ustanoveními těchto VOP.  

 

Čl. 2 

Předmět smlouvy 

1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo řádně, včas a na své nebezpečí 
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a závazek objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 

dohodnutou cenu.  

2) Součástí díla jsou všechny dodávky i práce, které se k předmětu díla nebo jeho provádění 

vztahují.  

3) Zhotovitel akceptací smlouvy výslovně prohlašuje, že provedené dílo bude mít vlastnosti 

požadované smlouvou, projektovou dokumentací, právními předpisy a příslušnými 

technickými normami a bude zcela funkční a bezpečné pro určený způsob užívání.  

  

Čl. 3 

Vlastnictví díla a nebezpečí škody 

1) Zhotovované dílo a všechny zapracované součásti jsou po celou dobu provádění díla 

ve vlastnictví objednatele.  

2) Nebezpečí škody na díle nese od počátku provádění díla zhotovitel, a to až do předání 

a převzetí díla objednatelem.  

3) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

4) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.  

5) Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které použil nebo hodlal použít při provádění díla.  

  

Čl. 4 

Povinnosti před zahájením díla 

1) Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla, včetně 

veškerých prací trvalého i dočasného charakteru a jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami 

a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

2) Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi dokumenty. Kontrolou dokumentace 

zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, 

odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, 

že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, včetně 

potřebného materiálu. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce 

a materiál, jejichž provedení a použití by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti 

předpokládat.  

3) Zjistí-li zhotovitel před nebo při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být 

dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného 

odkladu objednateli, prokáže závažnost překážek a navrhne objednateli změnu díla. Termín 

provádění díla se prodlužuje o dobu od oznámení po odstranění skrytých překážek. Dojde-li 

k prodlení s oznámením těchto překážek, lhůta pro provedení díla se neprodlužuje a zhotovitel 

se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s odstraněním těchto vad či se změnou díla.  
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Čl. 5 

Provádění díla 

1) Zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti vedoucí k dokončení díla bez zbytečného odkladu 

po podpisu smlouvy, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. 

2) Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla bez zbytečného 

odkladu po podpisu smlouvy ani v dodatečné lhůtě 15 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit 

od smlouvy.  

3) Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel se zavazuje provádět práce na 

díle řádně v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky, s technickými a 

kvalitativními normami, smlouvou, předanými podklady a s připomínkami příslušných 

správních orgánů a organizací.  

4) Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném 

rozsahu.  

5) Zhotovitel zajišťuje provedení prací svými pracovníky majícími příslušnou kvalifikaci, 

přičemž provedení jednotlivých prací je oprávněn přenechat jinému subdodavateli. Za práce 

provedené subdodavatelem nese zhotovitel odpovědnost a záruku v plném rozsahu, jako by 

je prováděl sám. 

6) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob oprávněných ke vstupu v 

prostoru provádění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

7) Zhotovitel zodpovídá za pořádek a čistotu na místě provádění díla. Zhotovitel se zavazuje 

průběžně odstraňovat odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. Je povinen zabezpečit 

místo provádění díla, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho narušování. Zhotovitel 

je povinen řádně udržovat komunikace, odstraní neprodleně veškeré znečistění komunikací, 

ke kterým dojde při zhotovování díla. 

8) Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání závazkového vztahu vést evidenci o všech druzích 

odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování 

ve smyslu zákona o odpadech.  

9) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění prací jakoukoliv 

osobu, která si počíná způsobem, který ohrožuje bezpečnost a zdraví její nebo dalších osob 

při provádění díla.  

10) Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, není-li písemně 

dohodnuto jinak.   

11) Zhotovitel akceptací smlouvy vysloveně prohlašuje, že provedené dílo bude moci sloužit 

k účelu uvedeném ve smlouvě, mít vlastnosti požadované smlouvou, projektovou 

dokumentací, právními předpisy a příslušnými technickými normami.  

12) Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, které budou mít vlastnosti 

požadované smlouvou, projektovou dokumentací, právními předpisy a příslušnými 

technickými normami.  

13) Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění.   
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Čl. 6 

Předání díla 

1) Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným předáním a převzetím na základě 

předávacího protokolu. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže bude mít vlastnosti 

požadované ve smlouvě, příp. podklady k provedení díla, právními předpisy, správními 

rozhodnutími, obecně závaznými předpisy, normami ČSN a nebude mít při převzetí vady 

a nedodělky. Ustanovení § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.  

2) Předávací protokol musí obsahovat: 

a) datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných k dokončení 

díla,  

b) podpisy zhotovitele a objednatele.  

3) Objednatel je oprávněn odmítnout dílo převzít, pokud vykazuje vady a nedodělky, které brání 

řádnému užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v nejkratším 

možném termínu. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen opětovně vyzvat 

objednatele k předání a převzetí díla. 

4) Objednatel je oprávněn převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o 

sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání. V případě převzetí uvede objednatel v 

protokolu o předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků včetně termínu jejich odstranění. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 

že vady a nedodělky musí být odstraněny do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

5) Zhotovitel je při předání a převzetí předmětu díla povinen předat objednateli veškeré povinné 

doklady.  

6) Nejpozději do 7 dnů od odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit místo plnění 

díla. Pokud místo plnění díla v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do 

původního stavu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotovitelovi smluvní pokutu ve výši 

500,-Kč za každý den, po který bude místo díla užívat neoprávněně, a to až do dne jeho 

vyklizení. 

Čl. 7 

Cena díla 

1) Objednatel uhradí zhotoviteli za řádně provedené a předané dílo cenu specifikovanou 

ve smlouvě. Cena díla je dohodnuta jako konečná a nejvýše přípustná.  

2) K ceně bude připočtena sazba DPH, která vyplývá ze zákona o dani z přidané hodnoty. 

3) Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné k provedení díla, pomocných prací, výrobků 

a materiálů, odběr elektrické energie a vody pro potřeby provádění díla a odvoz a uložení 

odpadu na určenou skládku apod.  

4)  V ceně jsou zahrnuty běžné inflační nárůsty cen po celou dobu provádění díla. 

5)   Dojde-li na základě požadavku objednatele k jakýmkoli změnám technologií či materiálů, 

doplňkům nebo rozšíření či zúžení díla, je objednatel povinen předat zhotoviteli písemně 

soupis těchto navrhovaných změn, který zhotovitel ocení v souladu s nabídkovou cenou a o 

veškerých těchto změnách, včetně změny ceny díla uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, 

ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. 
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Čl. 8 

Platební podmínky 

1) Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu, pokud se strany nedohodnou jinak.  

2)   Nebude-li dohodnuto jinak, bude cena za dílo uhrazena na základě faktury vystavené 

zhotovitelem po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejpozději do 30 dnů ode dne řádného předání a 

převzetí díla. 

3) Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané 

hodnoty. 

4) Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího vystavení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li 

fakturu do 30 dnů po jejím vystavení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den 

splatnosti. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odesláním fakturované částky 

z bankovního účtu objednatele. 

 

Čl. 9 

Záruka za jakost a záruční doba 

1) Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má dílo v okamžiku jeho řádného 

předání a převzetí a dále za vady, které se na díle objeví v průběhu záruční doby.  

2) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tzn., že dílo bude po celou záruční dobu způsobilé 

k užívání, ke kterému je svou povahou určeno.  

3) Zhotovitel přejímá závazek, že dílo – a to každá jeho část – bude plně způsobilé k účelu 

vyplývajícímu ze smlouvy a není-li ve smlouvě uvedeno, k obvyklému účelu, a že si zachová 

smluvené nebo obvyklé vlastnosti. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku se nepoužije. 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo ode dne protokolárního předání a 

převzetí kompletně dokončeného díla prostého vad a nedodělků objednatelem v délce 36 

měsíců.  

4) Objednatel písemně oznámí vady vzniklé v záruční době zhotoviteli bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění (dále jen „reklamace vad“).  

5) Reklamace vad provedeného díla budou uplatňovány písemnou formou, čímž se rozumí 

i elektronicky, u zhotovitele.  

6) 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 uplatnění reklamace objednatelem.  

7) Pokud zhotovitel řádně oznámené vytknuté vady ve sjednané době a v plném rozsahu 

neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo může takovou vadu 

odstranit sám či třetí osobou a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady s tím spojené.  

 

8) Odstraněním vady na náklady zhotovitele nezaniká jeho odpovědnost za vady či záruka za 

jakost, ani se neomezuje jejich rozsah a není ani dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu 

sjednanou v článku 10 odst. 2 těchto VOP.  

    

9) Zhotovitel dále odpovídá za veškeré vady díla, které se vyskytnou po uplynutí záruční doby, 

pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.  
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Čl. 10 

Smluvní pokuty 

1) V případě nedodržení termínu provedení díla sjednaného ve smlouvě je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané ve smlouvě (včetně 

DPH), a to za každý i započatý den prodlení. 

2) V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je zhotovitel 

na základě písemné výzvy objednatele povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z ceny díla sjednané ve smlouvě (včetně DPH), a to za každý i započatý den prodlení.  

3) Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v termínu dohodnutém v zápise 

o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn uplatnit proti zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (včetně DPH) za každý den prodlení.  

4) Při porušení jakýchkoliv povinností ukládaných zhotoviteli veřejnoprávními předpisy se 

zhotovitel zavazuje odškodnit objednatele v případě, že v důsledku takového porušení bude 

objednatel povinen uhradit jakoukoliv peněžní částku (pokutu, náhradu škody, apod.). 

Objednatel je oprávněn nárok vzniklý podle předchozí věty kdykoliv započítat proti i dosud 

nesplatným pohledávkám zhotovitele.  

5) V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených 

v zápisu o předání a převzetí, má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý den prodlení do doby, než budou 

zhotovitelem vady a nedodělky odstraněné. 

6) Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo její části, je povinen zaplatit zhotoviteli 

z nezaplacené částky smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení. 

7) Vznikne-li objednateli na základě porušení povinnosti zhotovitele pohledávka, může být 

objednatelem započtena oproti jakékoliv i dosud nesplatné pohledávce zhotovitele.  

8) Splatnost smluvní pokuty je 10 dní ode dne uplatnění nároku na její zaplacení.  

9) Nárok na náhradu škody přesahující výši smluvní pokuty zůstává oprávněné smluvní straně 

zachován. Celková výše smluvních pokut uvedených v tomto článku není omezena a může 

být různě kombinována.  

 

Čl. 11 

Odstoupení 

1) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech podstatného porušení smlouvy, 

jimiž se, kromě zákonem stanovených případů, rozumí i následující:  

a) bude-li dílo prováděno vadně, resp. nekvalitně i přes písemné upozornění objednatele,  

b) pověří-li zhotovitel provedením díla nebo jeho části třetí osobu bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele,  

c) bude-li zhotovitel v prodlení s řádným a včasným dokončením díla.  

2) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v následujících případech:  

a) dojde-li při provádění díla k opakovanému porušení předpisů upravujících bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci,  

b) dojde-li při provádění díla k porušení jiných veřejnoprávních předpisů vztahujících se 

k realizaci dodávky či služby, a tato skutečnost se stane předmětem šetření příslušných 
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orgánů státní správy,  

c) dojde-li při provádění díla anebo v souvislosti s ním k poškození majetku třetí osoby,  

d) pokud bude na majetek zhotovitele zahájeno insolvenční řízení, příp. exekuce 

či likvidace.  

3) Ukončením účinnosti smlouvy z důvodů, za které je odpovědný zhotovitel, zavazuje se 

objednatel uhradit zhotoviteli cenu provedené části díla podle ceny v místě a době obvyklé, 

a to po odečtení částky 10 % z takové ceny. Objednatel má právo na úhradu zvýšených 

nákladů ze strany zhotovitele souvisejících s dokončením díla jiným zhotovitelem.  

4) Odstupuje-li některá ze stran od smlouvy o dílo, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit 

druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy 

odstupuje. 

5) Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku prokazatelného doručení druhé smluvní straně.  

 

Čl. 12 

Společná a závěrečné ustanovení 

1) K vzájemné komunikaci využívají smluvní strany kontaktní údaje uvedené v záhlaví smlouvy. 

V případě změny kontaktních údajů je smluvní strana povinna informovat druhou smluvní 

stranu bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy tato změna nastala, nejpozději do 5 pracovní 

dnů. Informace o změně kontaktních údajů bude poskytnuta druhé smluvní straně v písemné 

podobě, především elektronicky na e-mailové adresy uvedené v záhlaví smlouvy. 

2) Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající pro něj ze smlouvy, ani jejich 

část, na jinou osobu.  

3) Pokud bude kterékoliv ustanovení smlouvy nebo jeho část neplatné či nevynutitelné nebo se 

stane neplatným či nevynutitelným nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem 

či jiným příslušným orgánem, tato neplatnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost 

ostatních ustanovení smlouvy či jejích částí.  

4) Uzavřenou smlouvu o dílo lze měnit nebo zrušit pouze písemnými, vzestupně číslovanými a 

oboustranně podepsanými dodatky ke smlouvě. Jakékoli jiné zápisy, protokoly apod., se za 

změnu smlouvy nepovažují. 

 

 

  

 


