OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁNÍ DÍLA
I. OBECNÁ USTANOVENÍ
1) Tyto obchodní podmínky pro dodání díla (dále jen “obchodní podmínky“) upravují vzájemná
práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla mezi společností Metal Produkt Servis
Praha s.r.o., IČO 26708159, se sídlem Davídkova 30, 180 00 Praha, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 88745, vystupující v daném
smluvním vztahu jako objednatel (dále jen „Objednatel“) a:
a) zhotovitelem, v případě, kdy neexistuje žádný Hlavní objednatel; nebo
b) subdodavatelem, v případě, že existuje Hlavní objednatel.
(společně nebo každý jednotlivě dále jen „Zhotovitel“).
2) Ustanovení Smlouvy mají přednost před obchodními podmínkami. Práva a povinnosti
smluvních stran neupravené ve Smlouvě nebo obchodními podmínkami se řídí souvisejícími
právními předpisy právního řádu České republiky.
3) Veškeré dodávky Díla se realizují na základě Smlouvy, jejíž uzavření je většinou stvrzeno
písemným potvrzením objednávky Objednatele a dále na základě těchto podmínek, které se
uzavřením Smlouvy stávají součástí smluvního ujednání.
4) Smlouva znamená smlouvu o dílo uzavřenou mezi smluvními stranami v písemné formě nebo
písemnou objednávku Objednatele písemně potvrzenou Zhotovitelem, včetně všech jejich
písemných příloh a dodatků („Smlouva“). Písemná forma je pro účely uzavření Kupní smlouvy
zachována i v případě použití e-mailové pošty mezi stranami.
5) Smluvní strany vylučují aplikaci jakýchkoliv obchodních podmínek Zhotovitele.
6) Dílo znamená zhotovení, montáž, údržbu, úpravu nebo opravu určité věci, nebo poskytnutí jiné
hmotně zachycené činnosti v rozsahu dle specifikace uvedené ve Smlouvě („Dílo“).
7) Hlavní objednatel znamená objednatel, s nímž má Objednatel uzavřenou smlouvu o dílo nebo
jinou smlouvu a v rámci plnění této smlouvy Objednatel uzavírá Smlouvu se Zhotovitelem jako
subdodavatelem pro realizaci části díla/předmětu plnění pro Hlavního objednatele („Hlavní
objednatel“).
8) Veškeré výkresy a technické podklady vztahující se k předmětu Díla, které byly jednou smluvní
stranou předány druhé smluvní straně před nebo po uzavření Smlouvy, zůstávají výlučným
majetkem předávající strany a mohou být použity pouze k účelu, ke kterému byly poskytnuty.
Bez souhlasu předávající strany nesmí druhá strana tyto výkresy a technické podklady používat
jiným způsobem, dále pořizovat si kopie, reprodukovat je a předávat třetí osobě. Za třetí osobu
není považován konečný uživatel Díla, pokud je odlišný od Objednatele nebo subdodavatel
Zhotovitele.
9) Pokud Zhotovitel nezhotovuje Dílo u Objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který
opatřil, přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele okamžikem předání a převzetí Díla.
Jestliže však Objednatel převzal Dílo s vadami, přechází na něj nebezpečí škody na Díle
odstraněním všech vad uvedených v písemném protokole o předání Díla.
10) Vlastníkem Díla je Objednatel. To neplatí, je-li vlastníkem Díla Hlavní objednatel. V takovém
případě se při vypořádání vzájemných práv a povinností bude postupovat tak, jako by
vlastníkem díla byl Objednatel.
II. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA
11) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení Díla.
12) Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat podklady, které mu pro
provedení Díla Objednatel předal, zejména projektovou nebo výrobní dokumentaci, a bez

zbytečného odkladu Objednatele písemně upozornit na jejich vady. V takovém písemném
upozornění Zhotovitel s podrobným odůvodněním uvede, jaké vady v předaných podkladech
zjistil, zejména pokud jde o jejich technickou proveditelnost, soulad s právními předpisy nebo
se sjednanými požadavky na jakost a provedení Díla, a jaká řešení se jako nevhodná ukázala
při provádění jiného díla, a popřípadě navrhne postup při odstranění takových vad
13) Zhotovitel, který nesplnil povinnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku,
odpovídá za nemožnost dokončení Díla nebo za vady Díla způsobené použitím nevhodných
podkladů pro jeho provedení.
III. ZKOUŠKY
14) Je-li součástí Díla provedení zkoušek nebo má-li být dokončení Díla prokázáno provedením
ujednaných zkoušek, provádí se tyto zkoušky u Zhotovitele v jeho provozních hodinách a v
souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v zemi Zhotovitele. Má-li být
dokončení Díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení Díla za
dokončené úspěšným provedením zkoušek. K účasti na nich Zhotovitel Objednatele včas
přizve; nezúčastní-li se Objednatel zkoušek a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to jejich
provedení.
15) Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli termín provádění zkoušek s předstihem nejméně 5
-ti pracovních dnů, aby umožnil Objednateli nebo jeho zástupcům účast. Nezúčastní-li se
Objednatel zkoušky, nebrání to jejich provedení. O výsledku zkoušky se pořídí protokol; neníli Objednatel přítomen, potvrdí protokol místo něho hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná
osoba, jež se zkoušek zúčastnila. Zhotovitel neprodleně předá jedno originální vyhotovení
protokolu Objednateli.
16) Zhotovitel nese veškeré náklady zkoušek, s výjimkou cestovních, ubytovacích a jiných nákladů
zástupců Objednatele, které nese Objednatel.
IV. SOUČINNOST OBJEDNATELE
17) Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli včas potřebnou součinnost a spolupůsobení
specifikované ve Smlouvě a umožnit mu řádné provedení Díla. Není-li ve Smlouvě součinnost
sjednána a ukáže se, že součinnost Objednatele je nutná, určí Zhotovitel Objednateli
přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí.
18) V případě, že Objednatel neposkytne Zhotoviteli k provedení Díla včas součinnost, a to ani
v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Zhotovitel určí, má Zhotovitel právo zajistit náhradní
plnění na účet Objednatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
V. PRODLENÍ
19) Doby pro provedení Díla vyplývají ze Smlouvy.
20) Jestliže je Zhotovitel v prodlení se zahájením provádění Díla nebo jestliže se dostane do
zřejmého prodlení během provádění Díla, zejména tím, že neplní dílčí termíny pro provádění
Díla, anebo jestliže Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel
oprávněn vyzvat Zhotovitele, aby odstranil zřejmé prodlení s prováděním Díla, zejména
plněním dílčích termínů pro provádění Díla, nebo aby odstranil vady vzniklé vadným
prováděním Díla a Dílo prováděl řádným způsobem, a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu.
21) Pokud Zhotovitel ani po uplynutí přiměřené lhůty stanovené Objednatelem podle předchozího
odstavce tohoto článku neodstraní zřejmé prodlení s prováděním Díla, zejména nezačne-li plnit
dílčí termíny pro provádění Díla, anebo jestliže neodstraní vady vzniklé vadným prováděním
Díla a nezačne Dílo provádět řádným způsobem, je Objednatel oprávněn učinit na náklady a

nebezpečí Zhotovitele veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného
provádění Díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo
třetí osobou, aniž by tím byla dotčena odpovědnost Zhotovitele za splnění jeho závazků. To
neplatí, jestliže Objednatel od Smlouvy odstoupí v souladu se zákonem nebo Smlouvou.
22) Pokud bude zřejmé, že některá ze smluvních stran nebude schopna včas dostát svým jiným
závazkům, včetně závazků součinnosti, oznámí tuto skutečnost písemně druhé smluvní straně
s uvedením důvodů a předpokládané lhůty nápravy.
23) Zhotovitel je po předchozím písemném oznámení Objednateli oprávněn pozastavit provádění
Díla po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti. Doba dodání Díla se prodlužuje
o dobu prodlení Objednatele.
VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA A JEHO ZMĚNY
24) Zhotovitel je povinen provést Dílo vždy v co nejkratší době a v souladu s právními předpisy a
technickými normami (včetně technických norem, které nejsou obecně závazné) platnými v
době uzavření Smlouvy a pokyny Objednatele. Může-li rozhodnutí Objednatele způsobit
vadnost Díla, zavazuje se Zhotovitel Objednatele na nevhodnost takového rozhodnutí
bezodkladně písemně upozornit.
25) Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí i veškeré práce nebo činnosti anebo jiná
plnění, i kdyby je Smlouva výslovně neuváděla jako součást Díla, pokud jejich provedení je
nebo se stane nezbytným k řádnému provedení Díla (zejména dodání potřebných výrobků
materiálů, dílců apod.).
26) Součástí Díla je rovněž dodání veškerých dokladů k výrobkům a zařízením, dokladů k revizím,
atestům protokolů o zkouškách Díla, dokumentace s požadavky na montáž, provoz a údržbu
zařízení, návodů, záručních listů, certifikátů, prohlášení o shodě a jiné související dokumentace
a případné zaškolení osob určených Objednatelem v obsluze a údržbě technických zařízení.
27) V případě, že je Dílo prováděno jako subdodávka v rámci díla pro Hlavního objednatele, se
Zhotovitel zavazuje, že bez účasti Objednatele nebude jednat s Hlavním objednatelem o
podmínkách provádění Díla.
28) V případě, že je Dílo prováděno jako subdodávka v rámci díla pro Hlavního objednatele a
Hlavní objednatel vytýká vady prací, činností nebo jiných plnění, za které odpovídá Zhotovitel
a zadržuje-li z toho důvodu platby náležející Objednateli, je Objednatel oprávněn zadržet
z plateb Zhotoviteli částku odpovídající částce takto zadržené Hlavním Objednatelem. Toto
právo trvá jen do doby, než Zhotovitel prokáže bezvadné provedení plnění, za která odpovídá.
29) Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění Díla. Zhotovitel je povinen Objednateli
kontrolu umožnit a zajistit její umožnění také u svých subdodavatelů.
30) Zhotovitel provede veškeré změny Díla, které jsou nutné v důsledku změny právních předpisů
a norem, které nastaly v období do splnění a dokončení Díla. Zhotovitel nese veškeré náklady
a jiné důsledky provedení změn Díla nutných s ohledem na změny právních předpisů a norem.
31) Objednatel je kdykoli oprávněn požadovat na Zhotoviteli provedení změn Díla, a to až do jeho
splnění a dokončení. Požadavek na provedení změn Díla musí být písemný a musí obsahovat
přesný popis a rozsah požadovaných změn.
32) Zhotovitel v přiměřené lhůtě po doručení požadavku na provedení změn Díla, bez zbytečného
odkladu písemně oznámí Objednateli, zda a s jakými důsledky (termín plnění, cena díla) mohou
být změny provedeny. Stejné písemné oznámení provede Zhotovitel v případě změn nutných s
ohledem na změny právních předpisů a norem, nebo pokud potřeba změn vyplyne při provádění
Díla.

33) Smluvní strany se zavazují projednat návrh změny neprodleně po poskytnutí písemného
oznámení Zhotovitele dle předchozího bodu. O provedení odsouhlasených změn a jejich
dopadů uzavřou strany písemný dodatek ke Smlouvě. Zhotovitel není oprávněn zahájit
provádění změn před uzavřením takového písemného dodatku ke Smlouvě.
VII. SPLNĚNÍ DÍLA A JEHO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ
34) Ke splnění a dokončení Díla dojde pokud:
a) Sjednané zkoušky, jimiž mělo být prokázáno dokončení Díla, byly úspěšně provedeny,
nebo
b) Pokud nebylo dohodnuto provádět zkoušky, když je Dílo dokončeno, včetně odstranění
všech vad a nedodělků, je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a po
předchozím písemném oznámení Zhotovitele o dokončení bylo předáno Objednateli.
35) Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí Díla nejméně 5 dnů předem.
36) Objednatel má právo Dílo nepřevzít, jestliže není dokončeno v celém rozsahu a kvalitě
stanovené Smlouvou, a to i pro ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící způsobilosti Díla
sloužit svému účelu. V takovém případě uvedou strany do protokolu o předání důvody
odmítnutí, způsob řešení a termín náhradního předání Díla.
37) Rozhodne-li se Objednatel převzít Dílo i s drobnými vadami a nedodělky, sepíší se tyto vady a
nedodělky do předávacího protokolu spolu s určením způsobu a lhůty k jejich
odstranění/vyřešení.
38) Běh záruční doby počíná okamžikem převzetí Díla. O předání a převzetí Díla smluvní strany
podepíší písemný protokol. Součástí tohoto protokolu je seznam případných drobných vad a
nedodělků s uvedením dohodnuté lhůty k jejich odstranění.
39) Dílo je považováno za řádně splněné a dokončené ke dni splnění podmínek dle článku 34) a
článků souvisejících. Tímto není dotčena povinnost Zhotovitele odstranit drobné vady a
nedodělky ve smyslu bodu 37).
40) Svépomocná prodej Díla dle ust. § 2609 občanského zákoníku se vylučuje.
VIII. SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY
41) V případě prodlení Zhotovitele se zahájením nebo splněním Díla má Objednatel právo na
uplatnění smluvních pokut vůči Zhotoviteli. Smluvní pokuta se sjednává ve výši 0,05 % z
celkové ceny Díla za každý den prodlení.
42) V případě prodlení Zhotovitele při odstraňování oznámených vad, výměně vadné části Díla,
nebo poskytnutí přiměřené slevy z ceny vadného Díla má Objednatel právo na smluvní pokutu
ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
43) V případě prodlení Zhotovitele s vrácením ceny Díla při odstoupení od Smlouvy má
Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla za každý den prodlení.
44) Pověří-li Zhotovitel provedením Díla nebo jeho části třetí osobu bez předchozího písemného
souhlasu Objednatele, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla nebo
její odpovídající části, nejméně však 20 000,- Kč.
45) Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost nejednat bez účasti Objednatele s Hlavním
objednatelem o podmínkách provádění Díla, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši
10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
46) V případě porušení povinnosti Zhotovitele zastavit nebo postoupit pohledávku vůči
Objednateli vzniklou ze Smlouvy jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele má
Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5% z ceny Díla.
47) Smluvní pokuty jsou splatné dnem následujícím po dni porušení příslušné povinnosti.

48) Sjednání smluvních pokut se nedotýká práva na náhradu škody Objednatele v plné výši
způsobené porušením povinnosti utvrzené smluvní pokutou.
IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY
49) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, rozumí se cenou Díla celková cena Díla bez DPH.
Zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného
plnění, jestliže je nebo se v průběhu provádění Díla stane plátcem DPH. Platební podmínky
jsou stanoveny ve Smlouvě.
50) Není-li ve Smlouvě určeno jinak, zahrnuje cena Díla veškeré náklady nezbytné k řádnému
splnění závazků Zhotovitele a provedení Díla.
51) Splatnost všech faktur – daňových dokladů i zálohových faktur, činí třicet (30) dní ode dne
jejich doručení smluvní straně povinné platit. Faktura se považuje za doručenou též, bylo-li její
převzetí odepřeno, nebo pokud se ji nepodařilo doručit pro nepřítomnost adresáta, ač byla
zaslána na adresu sídla smluvní strany uvedenou ve Smlouvě nebo dodatečně oznámenou jako
změna sídla, a to třetí den po jejím prokazatelném odeslání.
52) Všechny faktury musí mít náležitosti daňového dokladu.
53) Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje,
je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě pěti (5) dnů od jejího obdržení Zhotoviteli s uvedením
chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší běh lhůty
splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.
54) Faktury se platí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Platba
faktury se považuje za uskutečněnou odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
55) V případě, že je Dílo prováděno jako subdodávka v rámci díla pro Hlavního objednatele a
Hlavní objednatel je v prodlení s úhradou svých dluhů vůči Objednateli, Objednatel není
odpovědný za prodlení s úhradou svých dluhů vůči Zhotoviteli.
56) Zhotovitel není oprávněn postoupit ani zastavit jakoukoli pohledávku za Objednatelem bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele.
57) Stane-li se smluvní strana nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. §106a zákona o dani z přidané
hodnoty č. 235/2004 Sb. v úplném znění, pak pro tento případ platí následující postup:
Příjemce zdanitelného plnění, jako ručitel ve smyslu ust. §109 ods. 3 zákona o dani z přidané
hodnoty č. 235/2004 Sb., zaplatí částku dle daňového dokladu ve výši daně z přidané hodnoty
přímo na účet příslušného správce daně. Tato úhrada ve výši daně z přidané hodnoty se
započítá na úhradu na závazku příjemce zdanitelného plnění vyplývajícího z přijatého
nereklamovaného daňového dokladu.
X. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY, ZÁRUKY
58) Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené příslušnými
právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti Díla stanovit, zavazuje se Zhotovitel, že
Dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že Dílo bude mít všechny
vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 24 měsíců od předání a převzetí předmětu Díla,
nestanoví-li Smlouva jinou délku záruční doby.
59) Poskytnutím záruky za jakost se neomezuje zákonná odpovědnost Zhotovitele za vady.
60) Pro vyměněné nebo opravené části Díla platí stejná 24 -ti měsíční záruční doba a podmínky
záruky jako pro původně dodané plnění. U ostatních částí Díla se záruční doba prodlužuje
pouze o dobu, po kterou tyto části Díla musely být mimo provoz v důsledku odstraňování vady.
61) Objednatel je povinen veškeré vady Díla oznámit Zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu
po jejich zjištění. Vady Díla, které mohou způsobit škodu je Objednatel povinen oznámit

Zhotoviteli okamžitě s následným písemným potvrzením. Oznámení vady Díla musí obsahovat
popis vady, případně uvedení jak se vada projevuje, volbu práva Objednatele vyplývajícího
z odpovědnosti Zhotovitele za vady nebo ze záruky, lhůtu pro vyřešení a případně
fotodokumentaci. Jedná-li se o vadu v důsledku skutečnosti, o které Zhotovitel v době předání
předmětu Díla věděl nebo musel vědět, nemá právo namítat pozdní oznámení vady.
62) Objednatel má v případě vad Díla práva v souladu s ust. § 2615 a násl. a § 2619 Občanského
zákoníku. Jestliže to dovoluje povaha vady a Objednatel nezvolil jiné právo z odpovědnosti za
vady nebo ze záruky, může oznámenou vadu odstranit sám nebo třetí osobou, pokud toto právo
uplatnil v oznámení vady. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit náklady, které Objednatel
k odstranění takové vady účelně vynaložil. Odstraněním vady na náklady Zhotovitele nezaniká
odpovědnost Zhotovitele za vady ani ze záruky ani se neomezuje její rozsah.
63) Po oznámení vady Díla je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu a na své náklady tyto
vady Díla odstranit (nebo uspokojit jiné Objednatelem uplatněné právo vyplývající
z odpovědnosti za vady či ze záruky) a jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či
bezpečnost Díla, ve lhůtě 24 hodin od oznámení takové vady, nedohodnou-li se strany na jiné
lhůtě pro odstranění oznámené vady. Vadné části Díla, které byly vyměněny, zůstávají v
majetku Zhotovitele.
64) V případě, neoprávněné reklamace Objednatel nese a uhradí Zhotoviteli náklady s tím spojené.
65) Jestliže je Zhotovitel v prodlení s odstraňováním oznámené vady (nebo s uspokojením jiného
Objednatelem uplatněného práva vyplývajícího z odpovědnosti za vady či ze záruky), může
Objednatel takovou vadu odstranit sám nebo třetí osobou, i když takové právo z odpovědnosti
za vady nebo ze záruky předtím neuplatnil, a Zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady, které
k tomu Objednatel účelně vynaložil. Objednatel na takový postup Zhotovitele podle možností
upozorní předem. Odstraněním vady na náklady Zhotovitele nezaniká jeho odpovědnost za
vady ani ze záruky ani se neomezuje její rozsah a není ani dotčeno právo Objednatele na
smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad.
66) Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze Dílo užívat pro vady, za něž
Zhotovitel odpovídá.
67)
68)
69)
70)

XI. UKONČENÍ SMLOUVY
Každá smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit, vstoupila-li druhá smluvní strana
do likvidace nebo proti ní bylo zahájeno řízení týkající se úpadku.
Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě prodlení Zhotovitele s provedením
Díla nebo splněním dílčího termínu pro provádění Díla, trvá-li takové prodlení po dobu delší
než 10 dnů.
V případě, že je Dílo prováděno jako subdodávka v rámci díla pro Hlavního objednatele, je
Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže Hlavní objednatel odstoupil od smlouvy
o dílo nebo jiné smlouvy, v rámci jejíhož plnění Objednatel uzavřel Smlouvu se Zhotovitelem.
Zanikl-li závazek z důvodu, za který Objednatel neodpovídá nebo z důvodu odstoupení
Objednatele je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli to, o co se Objednatel zhotovováním
Díla obohatil, nejvýše však cenu skutečně provedených výkonů, přičemž tato bude určena dle
jednotkových cen uvedených ve Smlouvě, případně v cenové nabídce Zhotovitele, která byla
součástí Smlouvy nebo jako poměrná část ceny Díla odpovídající již provedené části.
Objednatel má vedle toho právo na náhradu veškerých svých nákladů spojených s předčasným
ukončením Smlouvy.

XII. VYŠŠÍ MOC
71) Obě strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností ze Smlouvy po dobu, po kterou
trvají okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen “Vyšší moc”). Za Vyšší moc se považuje
překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti,
jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky
odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době uzavření Smlouvy tuto překážku předvídal. Za
případy Vyšší moci se považují zejména: stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofa, povodně,
zátopy, občanské nepokoje, mobilizace, válka, povstání, zabavení zboží, embargo, zákaz
transferu deviz, nezaviněná regulace odběru elektrické energie, teroristický útok apod.
72) Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění smluvních pokut proti straně postižené Vyšší mocí.
Strana dovolávající se postižení Vyšší mocí, musí tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit
druhé straně a provést veškerá možná opatření k zmírnění následků neplnění smluvních
povinností.
73) V případě trvání Vyšší moci po dobu delší než šest měsíců jsou obě strany oprávněny od
Smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo v takovém případě na úhradu vynaložených nákladů
na plnění díla ke dni odstoupení. Objednatel zaplatí Zhotoviteli veškeré řádně doložené a účelně
vynaložené náklady.
XIII. DŮVĚRNOST A ZÁKAZ KONKURENCE
74) Zhotovitel je povinen zajistit utajení získaných Důvěrných informací způsobem obvyklým pro
utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu
na ukončení účinnosti Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit utajení Důvěrných informací i u
svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran a jejich zaměstnanců,
pokud jim takové informace byly poskytnuty. Zhotovitel plně odpovídá za porušení povinnosti
mlčenlivosti způsobené těmito osobami.
75) Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby zpřístupnění Důvěrné informace bylo vyhrazeno pouze
pro ty zaměstnance, subdodavatele nebo jiné spolupracující osoby, které ji musí vzhledem ke
své pracovní náplni znát, a aby byli zavázáni zachovávat o Důvěrné informaci mlčenlivost
v rozsahu podle Smlouvy a těchto obchodních podmínek.
76) Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit Důvěrné informace mají obě strany pouze v rozsahu a
za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy.
77) Důvěrnou informací se rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu (výkresy, technická
dokumentace, know-how, data, technické specifikace, vzorky, náčrty, diagramy, procesy,
návody, fotografie atd.) včetně informací o obchodních, technických a o praktických
postupech, jakož i veškeré další informace získané před nebo po podepsání Smlouvy, které
Zhotovitel získal během ústního jednání nebo prostřednictvím jiného komunikačního
prostředku („Důvěrné informace“), s výjimkou:
a) informací, které jsou známé nebo se v budoucnu stanou známé se všemi podrobnostmi
široké veřejnosti prokazatelně jinak než porušením povinností vyplývajících z těchto
obchodních podmínek,
b) informací, které Zhotovitel může zveřejnit, protože mu náležely dříve, než mu je poskytl
Objednatel, a je schopen takové tvrzení nezpochybnitelně prokázat,
c) informací, které Zhotovitel získal nebo získá od třetí osoby, jež nebyla vázána Smlouvou,
a je schopen to nezpochybnitelně prokázat.
78) Za Důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení dále považují veškeré
informace, které byly takto Objednatelem označeny.

79) Zhotovitel se zavazuje, že nebude Důvěrné informace poskytnuté Objednatelem v listinné
podobě kopírovat jako celek, ani zčásti; tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy je to
nezbytné pro jejich oprávněné užití ve smyslu Smlouvy. Zhotovitel opatří každou kopii včetně
jejího paměťového nosiče veškerým označením, které je uvedeno v dokumentu obsahujícím
Důvěrné informace poskytnutým Objednatelem.
80) Zhotovitel se zavazuje nakládat s Důvěrnými informacemi, které mu byly poskytnuty
Objednatelem nebo je jinak získal v souvislosti s plněním Smlouvy, jako s obchodním
tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření
zabraňující jejich zneužití či prozrazení. Zhotovitel se zavazuje, že nepoužije Důvěrné
informace v rozporu s účelem, ke kterému mu byly poskytnuty, ani je neprozradí, nebo k nim
neumožní přístup jiným způsobem třetím osobám.
81) Zhotovitel předá výstupy ze Smlouvy osobě zastupující Objednatele nebo bude zakázka
předána Objednateli schváleným způsobem.
82) Po ukončení zakázky dle Smlouvy odevzdá Zhotovitel důvěrné informace zpět.
83) Zhotovitel se zavazuje, že nebude v České republice přímo ani nepřímo usilovat o obchodní
vztahy se společností Hlavního objednatele nebo jiného konečného zákazníka Objednatele.
Zhotovitel se současně zavazuje, že nenaváže jakýkoliv hospodářský, obchodní či jiný
obdobný vztah s Hlavním objednatelem nebo jiným konečným zákazníkem a/nebo zákazníkem
společnosti Objednatele („Zákaz konkurence“).
84) Závazky vyplývající z tohoto článku XIII budou trvat bez časového omezení i po skončení
trvání Smlouvy.
85) Poruší-li Zhotovitel povinnosti vyplývající ze Smlouvy a těchto obchodních podmínek ohledně
ochrany Důvěrných informací a/nebo Zákazu konkurence je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 1.500.000,- Kč (slovy jeden milion pět set tisíc korun českých) za
každé, nikoli nepodstatné porušení takové povinnosti, a to do patnácti (15) dnů ode dne
doručení faktury vystavené na její uhrazení. Tím není dotčen ani omezen nárok Objednatele na
náhradu vzniklé škody.
XIV. PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE
86) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením Díla nebo jeho části třetí osobu jen s předchozím
písemným souhlasem Objednatele. Pověří-li Zhotovitel provedením Díla nebo jeho části třetí
osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, považuje se to za podstatné porušení
Smlouvy.
XV. ŘEŠENÍ SPORŮ
87) Smluvní strany se budou snažit veškeré spory řešit smírnou cestou. Pokud se nepodaří spor
vyřešit ani v 30 denní lhůtě od jeho vzniku, je kterákoliv za smluvních stran oprávněna spor
předložit k rozhodnutí příslušnému soudu.
88) Veškeré spory z uzavřené smlouvy, včetně sporů v souvislosti s jejím uzavřením a platností,
budou rozhodovány českými soudy za použití právních předpisů České republiky. Smluvní
strany výslovně potvrzují a souhlasí s tím, že místně příslušným soudem pro obě smluvní strany
je soud určený dle místa sídla společnosti Metal Produkt Servis Praha s.r.o. Tato změna v místní
příslušnosti soudu je dohodou smluvních stran ve smyslu § 89a) Občanského soudního řádu.
89) Právní vztahy smluvních stran výslovně neupravené Smlouvou, jejími přílohami a obchodními
podmínkami se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku č.
89/2012 Sb., v platném znění a souvisejícími právními předpisy.

XVI. JINÁ UJEDNÁNÍ
90) Všechna oznámení mezi smluvními stranami a jejich právní jednání, která se vztahují ke
Smlouvě nebo obchodním podmínkám, nebo která mají být učiněna na základě Smlouvy či
obchodních podmínek, musí být učiněna v písemné formě a druhé straně doručena buď osobně
nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu
uvedenou v záhlaví Smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto
jinak.
91) Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými
technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby. Má se
za to, že záznamy údajů o právních jednáních v elektronickém systému jsou spolehlivé,
provádějí-li se systematicky a posloupně a jsou-li chráněny proti změnám.
92) Podmínkou vzniku Smlouvy je dohoda smluvních stran o celém jejím obsahu bez jakýchkoliv
výhrad, dodatků, odchylek. Podmínkou vzniku Smlouvy je rovněž její uzavření v písemné
formě, přičemž podpisy k tomu oprávněných zástupců Smluvních stran musí být na jedné
listině. Tyto podmínky platí i pro uzavření dodatků ke Smlouvě.

V Praze dne 1.srpna 2016

