
                                                                    VŠEOBECNÉ PODMÍNKY            

                                                        firmy Pavel Daniel, Braunerova 563/7,Praha 8                           platné od 9.5.2014

I.OBECNÁ USTANOVENÍ                                                                                                                
1.1. Tyto všeobecné podmínky upravují a doplňují Sod a podmínky dodávek firmy Pavel Daniel se sídlem Braunerova 
563/7,180 00 Praha 8, ičo:60979259 zapsaná u Městký živnostenský úřad Praha 8 (dále jen dodavatel). 1.2. Předmětem 
smluvního vztahu mezi dodavatelem na straně jedné a objednatelem na straně druhé, je dodávka a montáž zboží v množství a 
kvalitě jak je specifikováno v cenové nabídce. Objednatel tuto specifikací stvrdí svým podpisem. Po stvrzení obou smluvních
stran se tato specifikace stává pro obě smluvní strany závaznou. 1.3. Na základě dohodnuté ceny se dodavatel zavazuje 
zhotovit a předat objednateli dílo dle CN. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit za ně dohodnutou cenu. 1.4. 
Dodavatel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutých lhůtách a objednatel se 
zavazuje, že nebude přímo nebo svými subdodavateli omezovat dodavatele v provádění díla. 1.5. dodavatel se zavazuje že 
dodávky budou provedeny dle montážních návodů výrobců, platných ČSN, dle své praxe a zvyklostí. 1.6. Objednatel má 
vyřízené veškerá povolení potřebné pro úplné provedení dodávky, za jakékoliv případné nesrovnalosti s tímto spojené nebere 
dodavatel zodpovědnost. 1.7. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a není při určení způsobů provedení díla 
vázán pokyny objednatele pokud není písemně dohodnuto jinak. 1.8. Dodávky budou prováděny na základě smlouvy, těchto 
všeobecných podmínek a dále uvedených příloh. a) cenové nabídky b) prohlídky objektu, projektové dokumentace, tak jak je 
uvedeno v Sod. 1.9. Dodávkou či dodávkami se pro účely Sod, Obj, Cn, VP rozumí dodání položek materiálů nebo provedení

prací uvedených v jednotlivých řádcích cenové nabídky.                                                                                   

II.CENA                                                                                                                               
2.1.Celkové ceně předchází zaslání CN objednateli. Dodavatel si vyhrazuje právo CN pokaždé aktualizovat, né však jestliže 
již je smluvní cena mezi dodavatelem a objednatelem stvrzena podpisem. CN se může lišit (množstvím u jednotlivých 
položek), tudíž ji nelze brát jako cenu konečnou. Konečná cena bude vypočtena dle skutečného množství dodávek. Celková 
cena je uvedena bez DPH, které bude připočteno v zákonné výši. Celková cena je stanovena za předpokladu že realizace 
dodávky proběhne jednorázově, plynule a bez přerušení z důvodů na straně objednatele. Pokud vzniknou dodavateli 
vícenáklady z důvodu na straně objednatele, zavazuje se objednatel v plné výši tyto vícenáklady dodavateli uhradit. 2.2. Je-li 
sjednána povinnost objednatele zaplatit dodavateli zálohu, není dodavatel povinen zahájit plnění, dokud nebude záloha 
dodavateli v plné výši uhrazena. 2.3.  Objednatel není oprávněn provádět zápočty bez písemného souhlasu dodavatele. 
V případě že objednatel provede zápočet bez písemného souhlasu dodavatele má dodavatel nárok na smluvní pokutu ve výši 
zápočetu +20%. 2.4. Objednatel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem zejména že je plně svéprávný a že 

má a bude mít zajištěny peněžní prostředky k uhrazení celkové ceny s DPH + 20% rezervu                                          
III.FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY                                                                                        
3.1 Úhrada celkové ceny bude prováděna formou dílčích faktur, vystavených na základě provedených dodávek. Platby, 
jejichž provedení je mezi dodavatelem a objednatelem sjednáno bezhotovostně, se považují za provedené okamžikem jejich 
připsání na účet dodavatele. Úhradu je objednatel povinen provést ve lhůtě splatnosti stanovené touto fakturou.                  
3.2. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou faktur, či porušuje morálku a zásady slušného chování, nebo bude-li 
mít dodavatel důvodné podezření že objednatel nemůže svůj závazek vůči němu splnit, může dodavatel v takovém případě 
dodávky ihned přerušit a požadovat po objednateli uhradit veškeré dodávky které do té doby provedl, v ten den se stávají i 
všechny neuhrazené daňové doklady pro objednatele splatnými. Dodavatel je dále v takovém případě oprávněn požadovat 
platbu předem pro stávající i nové dodávky. 3.3. V případě že objednatel bude opakovaně porušovat bod 3.2. těchto (VP) 
může dodavatel dodávky přerušit a odstoupit od smlouvy s možnosti požadovat náhradu škody které mu vznikli. Případné 
škody způsobené objednateli přerušením dodávek či odtoupením od smlouvy jdou v takovém případě k tíži objednatele.3.4. 
V případě, že objednatel shledá chybu na obdržených dokladech od dodavatele je povinnen ihned bez odkladu o konkrétni 
chybě dodavatele informovat, pokud tak objednatel neučiní zůstsanou termíny dokladů popřípadě vystavení a splatnosti 
faktur nezměněny.  3.5. V případě, že z důvodů na straně objednatele není možné nebo objednatel nepožaduje některré 
dodávky zcela dokončit je dodavatel oprávněn vyúčtovat konečnou cenu dodávky/díla tak jakoby dodávku či dílo zcela 
dokončil, případné škody jdou v takovém případě k tíží objednatele 3.6. Splatnost všech daňových dokladů je 5 dní od dodání

objednateli pokud není dohodnuto v Sod jinak. Daňové doklady lze zasílat emailem nebo poštou .             

IV.VLASTNICKÉ PRÁVO                                                                                                                 
4.1. Vlastnické právo se automaticky převede na objednatele až úplným uhrazením dohodnuté ceny. 4.2. Dodavatel je 
oprávněn zakázat objednateli používat či jinak nakládat s dodávkami na které se vztahuje výhrada vlastnického práva        
4.3. Dodavatel má právo účtovat objednateli poplatek ve výši 500,-kč/den za užívání každé dodávky na které se vztahuje 
vlastnické právo. 4.4. Objednatel svým podpisem SoD také zmocňuje dodavatele ke vstupu do svých prostor za účelem 

odebrání dodaného materiálu ve výši neuhrazených faktur, tento materiál bude odebrán na náklady a rizika objednatele.        
V.SMLUVNÍ POKUTY                                                                                                                      
5.1. V případě prodlení objednatele s placením dohodnutých splátek je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu
ve výši  0,1%,- kč z dlužné částky za každý den prodlení.5.2. V případě že objednatel nebude plnit své povinnosti či bude 
bránit nebo omezovat dodavatele v plynulosti provádění dodávek v místech které mu byly určeny k provádění dodávek a 
dodavatel bude nucen dodávky přerušit je dodavatel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši prokazatelných 
nákladů nejméně však 750,-kč za každou započatou půlhodinu. O tuto dobu se současně posunuje termín pro dokončení 
dodávek. 5.3. Při odstoupení od smlouvy před uvedeným termínem realizace ze strany objednatele je dodavatel oprávněn 
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účtovat objednateli smluvní pokutu 0,1% z celkové ceny + prokazatelné náklady s odstoupením spojené. 5.4. Pokud dojde k 
marnému výjezdu montážní skupiny dodavatele na místo stavby zaviněním objednatele, bude objednateli dodavatelem 
vyúčtována náhrada škody odpovídající na dopravu a prostoj nejméně však 5000,-kč. 5.5. Dodavatel má právo si účtovat 
180,-kč za každou odeslanou upomínku či výzvu objednateli. Částky jsou uvedeny bez DPH.

                                                          VI.ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ                                                      
6.1. V případě, že není možné zajistit zařízení staveniště na pozemku objednatele a je nutný zábor veřejného prostranství, je 
objednatel povinen toto zajistit nebo nechat zajistit na vlastní náklady. 6.2. Dodavatel se zavazuje respektovat veškerá 
ustanovení stavebního zákona o ochraně životního prostředí. 6.3. Dodavatel prohlašuje že má a bude mít po dobu provádění 
díla sjednané pojištění odpovědnosti vztahující se k předmětu plnění. 6.4. Dodavatel ručí pouze za dodávky nebo její část 
kterou sám dodal. 6.5. Objednatel umožní popřípadě zajistí pro dodavatele na své náklady po dobu provádění dodávek: 
napojení na el.energii do 20 m od realizace dodávky, napojení na vodu, volnou příjezdovou a pěší komunikaci k místu 
realizace dodávky, prostor pro uložení dodávky do 10 m od realizace dodávky, pokud není dohodnuto jinak. Veškeré tyto 
náklady a náklady s tím spojené jdou k tíži objednatele. V případě že objednatel tuto povinnost pro dodavatele nezajistí ke 
dni předání staveniště bude to bráno jako omezování dle bodu 5.2. těchto VP. 6.6. Při přerušení dodávek zaviněné 
objednatelem dodavatel neodpovídá objednateli za škody vzniklé na základě objednatelem uzavřených smluv s jinými 
osobami, zejména za škody následné a nepřímé. 6.7. Objednatel není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku za 

dodavatelem na třetí subjekt bez písemného souhlasu dodavatele. 6.8. V případě že objednatel opakovaně neplní své 
povinnosti dle Sod nebo těchto VP může dodavatel okamžitě od smlouvy jednostranně odstoupit. V takovém případě je 
objednatel povinen uhradit dodavateli veškeré dodávky které provedl a veškeré náklady s tím spojené. Dodavatel v takovém 
případě neodpovídá za případné škody způsobené nedokončenou dodávkou. 6.9. Není-li v CN likvidace odpadu, bude odpad 
z dodávek ponechán v bezprostřední blízkosti stavby (objektu, místnosti). 6.10. Jednotlivé činnosti prováděné v rámci 
montáže jsou vždy definovány CN (položkovým rozpočtem) ve smlouvě. Součástí žádné dodávky s montáží nebo samotné 
montáže není zakrývání chodníků, střechy a jiného hmotného majetku objednatele, umytí oken, finální úklid atd. pokud není 
ve CN výslovně uvedeno. 6.11. Objednatel bere na vědomí, že při rekonstrukcích, demontážních pracích či opravách může 
dojít k poškození okolního materiálu či konstrukcí jejichž náhrada není součástí smlouvy není-li uvedeno jinak. 6.12. 
Dodavatel neodpovídá za vady na díle způsobené nevhodně zpracovaným projektem nebo neodborným zásahem ze strany 
objednatele nebo třetí osoby . 6.13. V případě že se objeví nejasnosti nebo dojde ke sporu bude se přihlížet k vyjasnění dle 
vážnosti dokumentů následovně 1)VP, 2)Obj, 3)CN, 4)Sod. 6.14. Záruka na provedené dodávky začíná běžet od vystavení 
konečné faktury. 6.15. Objednatel a dodavatel se dohodli že veškerá práva a povinnosti se řídí smlouvou o dílo  těchto 
všeobecných podmínek, objednávky, ostatní ujednání která nejsou obsažena v  VP se řídí ustanoveními občanského zákona. 
6.16. Veškerá korespondence mezi stranami bude v českém jazyce 6.17. Objednatel svým podpisem Sod souhlasí s 
nahráváním hovorů pro případ dokozování faktu u policie ČR či soudu. 6.18. Elektronickou poštou zaslané kopie potvrzené 
podpisem mají platnost originálu. 6.19. Jestliže se některá ustanovení těchto VP stanou neplatnými nebude tím dotčena 
platnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují neplatné ustanovení nahradit platným, které se co nejvíce blíží 
neplatnému ustanovení. 6.20. Objednatel prohlašuje, že se před podpisem Obj., SoD seznámil s obsahem těchto VP, vše mu 
bylo vysvětleno a s obsahem souhlasí.

Vysvětlivky,zkratky: (SoD)-smlouva o dílo, (VP)-všeobecné podmínky, (CN)-cenová nabídka, (Obj)-objednávka
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