VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) jsou určeny pro obchodní
závazkové vztahy mezi podnikateli, vznikající při jejich podnikatelské činnosti. Ustanovení
těchto podmínek lze použít i pro úpravu závazkových vztahů se spotřebiteli ve smyslu zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, pokud tím nedojde ke zhoršení
právního postavení spotřebitele.
Závazkové vztahy upravené těmito podmínkami se řídí českým právem.

1.
Závaznost podmínek montáže
Montáž a vyslání montérů se uskutečňuje jen v souladu s ustanoveními těchto podmínek,
které se považují za závazné od uzavření smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem. Tyto
Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy o dílo, kde zhotovitelem
je společnost NEWE industrial assembly s.r.o. a objednatelem jakákoliv fyzická nebo
právnická osoba, pokud zhotovitel a objednatel výslovně písemnou formou nedohodnou
podmínky jiné.
2.
Dodání materiálu
Materiál potřebný k provedení montáže, včetně jeho dopravy na místo montáže, je povinen
opatřit na svůj účet objednatel.
3.
Pracovní doba
Za normální pracovní dobu je považována vždy zákonná týdenní pracovní doba, rozvržení
pracovní doby se řídí provozním řádem objednatele.
4.
Zúčtovací sazby za montáž (hodinové sazby)
a)
Montáž se hradí podle zúčtovacích sazeb za montáž a rámcových podmínek,
stanovených v příloze, není-li výslovně dohodnuta paušální cena.
b)
Zúčtovací sazby za montáž nezahrnují daň z přidané hodnoty, která bude účtována
objednateli v zákonné výši.
5.
Odměna za práci o sobotách, nedělích a ve svátek
Za práci vykonávanou o sobotách, nedělích a ve státní svátek, se uplatní zúčtovací sazby za
montáž uvedené v příloze těchto podmínek.
Za soboty, neděle a státní svátky v průběhu montáže, o kterých se nebude pracovat, se hradí
jen náhrada nákladů při dálkových montážích uvedená v příloze těchto podmínek.
Jestliže práce odpadne z důvodu místního, závodního nebo jiného v místě montáže obvyklého
svátku, hradí se odměna za svátek podle zúčtovací sazby za hodiny, které by montér
odpracoval, kdyby tento den byl pracovní.
6.
Přerušení práce
a)
Při přerušení práce, které není zaviněno ze strany zhotovitele a které vyžaduje odvolání
příp. opětovné vyslání montérů, je povinen hradit náklady s tím vzniklé objednatel.
b)
Jestliže montéři nemohou bez svého zavinění pracovat v rozsahu stanovené směny,
bude objednatelem hrazen celý rozsah stanovené směny.
c)
Trvá-li objednatel na provádění montáže i přes nepříznivé povětrnostní podmínky,
odpovídá za tím případně vzniklou škodu.
7.
Příplatky k hodinové sazbě
Za práci ve ztížených podmínkách (škodlivost pro zdraví, nečistota, nebezpečnost, nepříznivé
povětrnostní podmínky atd.), jakož i za práci ve 2. a 3. směně se vedle odměny podle
zúčtovací sazby za montáž hradí též příplatky uvedené v příloze těchto podmínek.
8.
Náhrada nákladů při dálkových montážích
a)
Jestliže v příloze těchto podmínek není uvedeno nic jiného, hradí objednatel zhotoviteli
náklady vynaložené na úhradu nároků montérů při dálkových montážích v rozsahu,
v jakém tyto nároky montérů vyplývají podle právních předpisů.
b)
V případě, kdy je montér vyslán na montáž, ze které se nemá možnost denně vracet
ke zhotoviteli, hradí objednatel za každý den strávený montérem na takové montáži
náhradu nákladů podle sazby uvedené v příloze těchto podmínek.
c)
Objednatel není povinen hradit náklady vynaložené zhotovitelem na nocležné, jestliže
zajistí montéru na svůj náklad ubytování. V případě, kdy zhotovitelem účelně
vynaložené náklady na ubytování montéra v místě montáže přesáhnou výši nocležného
uvedenou v příloze těchto podmínek, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli namísto
náhrady za nocležné, skutečně vynaložené náklady na ubytování montéra včetně daně
z přidané hodnoty.
9.
Čas strávený na cestě, cestovní náklady a jízdné
Čas strávený montérem na cestě včetně přípravy na cestu do rozsahu 5 hodin vždy na cestu
tam i zpět se hradí jako běžná pracovní doba. Skutečné cestovní náklady montéra hradí
objednatel, stejně tak jako dopravu obvyklého nářadí a obstarání pasu, víza a popř.
pracovního povolení.
10. Opatření ze strany objednatele
Objednatel je povinen zabezpečit po stránce personální i materiálové na svůj náklad a
nebezpečí před dohodnutým začátkem montážních prací a během nich všechny přípravy a
opatření, která jsou nezbytná pro řádné započetí montážních prací, jejich nerušený průběh a
řádné ukončení.
Není-li ze strany zhotovitele určeno jinak, je objednatel povinen takto zajistit odpovídající
stavební přípravu místa montáže a poskytnout nezbytná zařízení, nářadí, přístroje, šatny,
sanitární zařízení a ostatní pracovní pomůcky, nezbytný
materiál, všechny potřebné provozní pomůcky a poskytnout nezbytné pomocné síly. Všechny
dodávky, které jsou nezbytné pro řádný průběh montáže a které opatřil zhotovitel, je povinen
objednatel hradit zvlášť.
Vzhledem k tomu, že zhotovitel má povinnost poskytnout jen běžné obvyklé nářadí, je použití
jiného speciálního nářadí a zvláštního zařízení opatřeného zhotovitelem z důvodu
nepřipravenosti objednatele, spolu s náklady na přepravu tam i zpět, hrazeno objednatelem
podle dohody, kterou jsou o tom povinni objednatel a zhotovitel uzavřít.
11. Povinnost uzavřít pojištění a další povinnosti objednatele
Objednatel je povinen odpovídajícím způsobem pečovat o všechny pracovní pomůcky a
osobní věci montérů vnesené na místo montáže zhotovitelem a
odpovídá za škodu vzniklou porušením této povinností až do doby ukončení montážních prací,
vyklizení a odvozu pracovních pomůcek a osobních věcí. Za škodu vzniklou poškozením,
zničením a ztrátou vnesených pracovních pomůcek a osobních věcí, odpovídá objednatel i
v případě, že ke škodě došlo v důsledku vyšší moci. Objednatel je povinen zajistit řádné

poučení příslušných osob vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k požární
ochraně a s tím souvisejících rizik.
12. Dokumentace
Není-li dohodnuto nic jiného, jsou objednatel a zhotovitel povinni zhotovovat denní
záznamy o montáži. Zhotovitel je povinen průběžně zaznamenávat všechny důležité
skutečnosti týkající se montážních prací, jako povětrnostní vlivy, stav pracovníků a
přístrojů, dodávky materiálu, postup prací, zkoušky kvality a funkčnosti, režijní práce jakož
i všechny ostatní důležité okolnosti. Je povinen zaznamenat všechny události v místě
montáže, obzvláště ty, které mohou podstatně ovlivnit provedení práce, stejně tak jako
zjištění, která již nemohou být s ohledem na jejich povahu provedena později. Zhotovitel
je povinen předložit objednateli na jeho žádost uvedené denní záznamy v místě montáže.
Předložení těchto záznamů je objednatel povinen zhotoviteli písemně potvrdit.
Veškeré záznamy jsou považovány za objednatelem schválené, jestliže objednatel do dvou
týdnů od jejich vyhotovení proti nim nevznesl písemně námitku.
13. Odpovědnost
Zhotovitel odpovídá za řádné provedení montáže svým montérem. Zhotovitel neodpovídá
za škodu vzniklou jinak, zvláště ne za škodu, která nevznikla v příčinné souvislosti
s porušením jeho povinností. Za činnost osob přidělených k účasti na montáži
objednatelem, jiných přidělených zaměstnanců, popřípadě za činnost třetích osob,
zhotovitel v žádném případě neodpovídá.
14. Dodatečné práce z důvodu nebezpečí prodlení
Vyskytne-li se při montáži nutnost provést úkon, který je nezbytný k řádnému provedení
montáže, a ke kterému nelze z důvodu nebezpečí prodlení získat souhlas objednatele,
považuje se souhlas objednatele k provedení takového úkonu za udělený. O provedení
tohoto úkonu musí být objednatel neprodleně vyrozuměn. Vzhledem k tomu, že se jedná o
úkon nezbytný k řádnému provedení montáže, je objednatel povinen z tohoto důvodu
uhradit cenu za jeho provedení. Zhotovitel je povinen takový úkon vyúčtovat objednateli
zvlášť a náklady s ním vzniklé podrobně rozepsat.
15. Potvrzení a převzetí montážních prací
Objednatel je povinen vždy týdně potvrdit montérovi zhotovitele odpracovanou pracovní
dobu. Toto potvrzení je podkladem pro fakturaci montáže. Na posledním výkazu
odpracovaných hodin je objednatel povinen potvrdit montérovi ukončení a předání práce.
Drobné vady a nedodělky nezbavují objednatele povinnosti potvrdit montérovi ukončení a
předání práce. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli připravenost k přejímce
díla. Toto sdělení musí obsahovat termín přejímací zkoušky, umožňující objednateli se na
zkoušku připravit, případně se při ní nechat zastupovat. Veškeré náklady na přejímací
zkoušku (personální náklady, předměty vybavení, materiální náklady, pomocné prostředky)
je povinen nést objednatel.
Jestliže byl objednatel zhotovitelem o přejímací zkoušce včas vyrozuměn a objednatel se
nemůže zkoušky v tomto termínu zúčastnit, případně se nechat zastupovat, je zkouška
považována za úspěšně provedenou v den, který je ve sdělení zhotovitele uveden jako
den konání přejímací zkoušky.
Není-li sjednáno jinak, provádí se přejímací zkouška během normální pracovní doby.
Protokol o přejímací zkoušce vyhotovuje zhotovitel.
16. Lhůty
Zjistí-li zhotovitel, že nebude schopen montáž včas dokončit, je povinen o tom objednatele
neprodleně písemně uvědomit a podle možností mu sdělit předpokládaný termín
dokončení.
Lhůta zhotovitele k provedení montáže se přiměřeně prodlužuje:
a)
Vyskytnou-li se okolnosti bránící provádění montáže, které zhotovitel nezavinil jako
např. pracovní konflikty, přírodní katastrofy, válečné střety, všeobecná mobilizace,
povstání, konfiskace, embargo jakož i omezení dodávky energie.
b)
Jestliže vznikne potřeba provést nepředvídané dodatečné práce z důvodu zákonných
ustanovení nebo zvláštních či dodatečných požadavků ze strany objednatele.
c)
V důsledku jednání nebo zanedbání povinnosti ze strany objednatele nebo
v důsledku jiné okolnosti na straně objednatele (jako např. prodlení s platbou)
případně jestliže objednatel jinak nedostojí svým povinnostem.
17. Platební podmínky
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli na jeho žádost před vysláním montéra a
také v průběhu montáže přiměřenou zálohu na úhradu ceny montáže.
Faktura za montáž je splatná po předložení faktury v plné výši. Jestliže budou montážní
práce trvat déle než jeden měsíc, je zhotovitel povinen každé čtyři týdny vystavit a
objednatel zaplatit fakturu za toto období. Pozastavení platby z důvodu uplatnění práva
v souvislosti se zárukou anebo z důvodu jiných vzájemných nároků neuznaných
zhotovitelem není nepřípustné.
18. Rozhodčí doložka, místo plnění
a)
Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č.
216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy
anebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před senátem složeným ze
tří rozhodců podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační
řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese
www.urmr.cz, přičemž všichni rozhodci budou ke dni doručení žaloby zapsáni v Seznamu
rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle
Jednacího řádu rozhodčího řízení všechny rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto
rozhodčí doložkou.
Smluvní strany tímto pověřují takto určený rozhodčí senát
k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují,
že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem
rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a
uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.
b)
Smlouva se řídí českým právem dle obchodního zákoníku č.513/1991 Sb.
c)
Pro dodávku a platbu platí jako místo plnění sídlo zhotovitele.
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