
 
Všeobecné obchodní podmínky 

 
Úvod 
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti DŘEVODÍLO Rousínov, výrobní           
družstvo (dále jen „zhotovitel“) upravují smluvní vztah mezi zhotovitelem a druhou smluvní stranou             
(dále jen „objednatel“). VOP jsou nedílnou součástí každé objednávky/smlouvy mezi objednatelem a            
zhotovitelem.  
 
Uzavření smlouvy 
Smluvní vztah se uzavírá buď na základě smlouvy zhotovitele a/nebo písemné objednávky zhotovitele             
(dále pro objednávku i smlouvu jen „smlouva“). Smlouva se považuje za uzavřenou po písemném              
potvrzení ze strany zhotovitele nebo podepsání smlouvy oběma stranami. Pokud je pro dodání             
předmětu plnění požadována záloha, považuje se smlouva za účinnou dnem připsání zálohové platby             
na účet zhotovitele. Další ujednání, dodatky či změny vyžadují písemnou formu včetně výslovného             
písemného potvrzení ze strany objednatele.  
 
Předmět plnění 
Pokud smlouva neuvádí jinak, je předmětem plnění výroba a dodání (dále jen “dílo”) výrobku/řešení v               
místě zhotovitele.  
 
Termín plnění 
Pokud smlouva neuvádí jinak, termín dodání je 8 až 12 týdnů od okamžiku uzavření smluvního               
vztahu. Ovšem ne dříve než 6 týdnů od odsouhlasení nákresu / návrhu / vizualizace díla spolu                
popisem a případným komentářem (to vše dále jen “návrh díla”).  
V případě, že dojde po konečném schválení návrhu díla z jakéhokoliv důvodu ke změně v návrhu díla                 
ze strany objednatele, termín plnění se začíná počítat až od vzájemného odsouhlasení takto             
změněného zadání a případně pozměněného nového návrhu díla. Zhotovitel má v takových            
případech nárok na náhradu prokazatelných nákladů vzniklých takovou dodatečnou změnou zadání           
provedenou po původním odsouhlasení. 
 
V případě, že není ze strany objednatele zajištěna připravenost pro dodání díla, zejména pak v               
případech nepřipravenosti místa objednatele pro dodání a montáž díla zhotovitelem, lhůta pro dodání             
díla se posunuje o takto způsobené prodlevy způsobené na straně objednatele. V případě, že není ze                
strany objednatele zajištěna připravenost pro dodání díla a zhotoviteli tím vzniknou prokazatelné            
vícenáklady, má nárok je po objednateli požadovat. 
 
Vícepráce / méněpráce, změny 
Za více práce jsou považovány takové práce nad rámec původně uvedené ve smlouvě, které jsou pro                
řádné provedení díla dle původní smlouvy nezbytně nutné. Vše nad rámec více prací je považováno               
za nové dílo a tím pádem i samostatné plnění.  
 
Za více práce není považováno jedno kolo nového odsouhlasování návrhu díla mezi objednatelem a              
zhotovitelem týkajícím se drobných úprav výrobní dokumentace, kdy se nemění konstrukce výrobku,            
pouze detaily. Veškeré další úpravy ve výrobní dokumentaci požadované objednatelem jsou již            
považovány za vícepráce nebo za nové dílo. 
 



 
Zhotovitel si vyhrazuje právo provádět přiměřené změny výrobků, které slouží výlučně ke zlepšení             
díla nebo jsou technicky lepším řešením oproti zadání díla, a to i bez předchozího oznámení. To vše                 
bez významného vlivu na vzhled a funkčnost díla. 
 
Předání a převzetí díla 
Pro účely smlouvy platí, že dílo bylo řádně zhotoveno a dodáno dnem podepsání předávacího              
protokolu, ve kterém je obsaženo prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V okamžiku            
předání/převzetí díla, začíná běžet záruční lhůta. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, platí             
zákonná záruční lhůta. Bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami a/nebo nedodělky, vyznačí tyto             
objednatel v předávacím protokolu. 
 
Cena a platební podmínky 
Cena je určena rozpočtem s nezaručenou úplností, resp. jedná se o nezávazný rozpočet, který je               
přílohou smlouvy a je její nedílnou součástí. Ukáží-li se v průběhu provádění Díla nutnost překročení               
rozpočtované ceny, může zhotovitel požadovat její navýšení. Zhotovitel musí o této skutečnosti            
objednatele vyrozumět a sdělit konkrétní výši zvýšení ceny, a to bez zbytečného odkladu poté, co se                
o ní dozví. Objednatel je v této souvislosti od smlouvy oprávněn odstoupit v případě, že zhotovitel                
požaduje zvýšení ceny o více než 10 % ceny. V případě odstoupení objednatele od smlouvy dle                
tohoto odstavce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli část ceny poměrně odpovídající částečně            
provedenému dílu. 
 
Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, cena je netto bez příslušné sazby DPH a zohledňuje vše, co je                  
obsaženo v díle. 
 
Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, 75% ceny díla vč. DPH je hrazeno předem. Po předání díla,                 
okamžikem podepsání předávacího protokolu, zhotovitel může vystavit daňový doklad na zbývající           
část ceny se splatností 14 dnů od vystavení.  
 
Výhrada vlastnického práva  
Předmět plnění  zůstává majetkem zhotovitele až do úplného zaplacení. 
 
Ostatní ujednání 
Zhotovitel smí při dodržení všech zákonných norem, zejména pak Obecného nařízení o ochraně             
osobních údajů (obecné nařízení či GDPR) použít předmět smlouvy jako referenční zakázku a použít              
ji pro marketingové účely. Zhotovitel ponese náklady na profesionálního fotografa a zavazuje se             
fotografie poskytnout objednateli v plném rozsahu.  
 
 
 


