
VŠEOBECNÉ DODAVATELSKÉ PODMÍNKY 
 

1. Všeobecná ustanovení 

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky („Podmínky“) upravují v 
souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů („NOZ“) vzájemná práva a povinnosti mezi 
obchodní korporací machine building s.r.o., IČ: 22800891, České 
mládeže 1003, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, zapsané v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem 
– pobočka v Liberci, oddíl C, vložka 32380 („Dodavatel“) a 
Objednatelem („Objednatel“) a společně s Objednatelem 
(„Strany“).  

1.2 Tyto Podmínky upravují veškeré právní vztahy založené kupní 
smlouvou, smlouvou o dílo či jakýmkoliv jiným obdobným 
závazkovým vztahem („Smlouva“), jehož předmětem bude dodání 
díla, výrobků, služeb či jiného obdobného Dílo objednaného 
Objednatelem u Dodavatele tak, jak je blíže specifikováno 
ve Smlouvě („Dílo“). 

1.3 Podpisem, resp. uzavřením Smlouvy Objednatel výslovně 
potvrzuje, že byl seznámen s Podmínkami, které se tak staly pro 
Dodavatele společně se Smlouvou závaznými. 

2. Smlouva 

2.1 Smlouva se pro účely těchto podmínek považuje za uzavřenou v 
okamžiku:  

a) podpisu Smlouvy obsahující popis Díla a cenu za Dílo (nebo 
alespoň způsob jejího určení) oběma Stranami; nebo; 

b) kdy Dodavatel akceptuje písemně, elektronicky, konkludentně 
či jiným obdobným způsobem objednávku Objednatele 
obsahující popis Dílo a cenu za Dílo (nebo alespoň způsob 
jejího určení), a to způsobem nevzbuzujícím pochyby o tom, 
že podmínky objednávky Objednatele jsou pro Dodavatele 
akceptovatelné. Nečinnost Dodavatele nelze v žádném 
případě považovat za akceptaci objednávky Objednatele; nebo 

c) kdy Objednatel akceptuje zaslanou, sdělenou, předanou či 
jakýmkoliv jiným způsobem Objednateli zpřístupněnou 
nabídku Dodavatele. 

2.2 Nabídka Dodavatele se za žádných okolností nepovažuje za 
neodvolatelnou, Dodavatel si vyhrazuje právo svou nabídku před 
její akceptací Objednatelem kdykoliv doplnit, změnit či zrušit, 
rovněž si vyhrazuje právo stanovit v nabídce lhůtu, ve které je 
Objednatel (v případě zájmu o uzavření Smlouvy) povinen nabídku 
přijmout. 

2.3 Změní-li se po uzavření Smlouvy z důvodů na straně Dodavatele 
okolnosti do té míry, že se Dílo podle Smlouvy stane pro 
Dodavatele obtížnější, je tento oprávněn upravit odpovídajícím 
způsobem Smlouvu, a to zejména v části týkající se ceny za Dílo. 
Za změnu okolností z důvodů na straně Dodavatele se pro účely 
Smlouvy a Podmínek považuje zejména stav, kdy informace 
obsažené v objednávce Objednatele, na základě které dojde 
k uzavření Smlouvy, se ukáží jako nepravdivé, nepřesné, neúplné, 
matoucí, klamavé nebo zavádějící. Dojde-li ke změně okolností ve 
smyslu předchozí věty tak podstatné, že změna založí v právech 
a povinnostech Dodavatele zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním 
Objednatele, má Dodavatel právo domáhat se vůči Objednateli 
obnovení jednání o  Smlouvě, je-li zřejmé, že změnu nemohl 
rozumně předpokládat ani ovlivnit a tato se stala Dodavateli 
známou až po uzavření Smlouvy. Uplatnění tohoto práva opravňuje 
Dodavatele, aby odložil dodání Díla Objednateli do doby dosažení 
shody na změně Smlouvy, přičemž taková skutečnost vylučuje 
prodlení na straně Dodavatele. 

2.4 Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu 
Dodavatele převádět na třetí osoby jakákoliv práva a / nebo 
povinnosti vyplývající pro něj ze Smlouvy uzavřené s Dodavatelem. 

2.5 Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, považuje se Smlouva za 
uzavřenou mezi podnikateli při výkonu jejich podnikatelské činnosti. 

2.6 Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě že:  

a) Vůči Objednateli bude zahájeno insolvenční řízení ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, či jiného 
obdobného právního předpisu; 

b) Objednatel převede svá práva či povinnosti na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu Dodavatele; 

c) Objednatel poruší podstatným způsobem své povinnost 
vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů přičemž pro 
účely Smlouvy se jejím podstatným porušením rozumí 
zejména (i) opakované neposkytnutí součinnosti Dodavateli (ii) 
dodatečná změna specifikace Díla, jejíž povaha je jiná než 
nepodstatná (iii) prodlení Objednatele s jakoukoliv platbu po 
dobu přesahující třicet (30) dnů. 

2.7 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno 
Objednateli, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
písemného odstoupení Objednateli. 

2.8 Je na výlučné volbě Dodavatele, zda od Smlouvy odstoupí s účinky 
ex tunc či ex nunc, přičemž o své volbě ve smyslu tohoto odstavce 
bude Objednatele informovat v rámci aktu odstoupení. 

2.9 V případě odstoupení Dodavatele od Smlouvy je Objednatel 
povinen postupovat v souladu s pokyny Dodavatele uvedenými v 
písemném oznámení o odstoupení. Pokud nebude v oznámení 
uvedeno jinak, je Objednatel povinen neprodleně vrátit Dodavateli 
veškeré věci, materiály či Informace přijaté na základě Smlouvy.  

2.10 Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok Dodavatele na 
náhradu újmy a / nebo smluvní pokuty. 

2.11 Ustanovení odstavce 7.5 těchto podmínek o náhradě nákladů se 
použije přiměřeně. 

  

3. Dílo  

3.1 Řádným Dílem se pro účely těchto Podmínek a Smlouvy rozumí 
Dílo v množství, jakosti, provedení a s případnými specifickými 
vlastnostmi tak, jak je definováno ve Smlouvě. 

3.2 Dodavatel provede pouze ty služby a zajistí dodávku pouze těch 
materiálů, které jsou specificky uvedeny ve Smlouvě, Má se za to, 
že pokud tyto služby a / nebo materiály nejsou ve Smlouvě výslovně 
uvedeny (byť by z podstaty Smlouvy a charakteru Dílo bylo možné 
odvodit, že jsou nutné pro řádné zhotovení a funkčnost Díla), 
nepovažují se za součást Díla a nejsou tak zahrnuty do ceny Díla 
ve smyslu článku 5 těchto Podmínek.  

3.3 Nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo snížení hodnoty Dílo 
(nebezpečí škody na Dílo) nese Objednatel od okamžiku předání 
Díla Objednateli, ledaže předmětem Díla bude i montáž Díla u 
Objednatele či třetí osoby, přičemž v takovém případě  nese 
nebezpečí škody na Díle Objednatel od okamžiku předání Díla, či 
jakékoliv jeho části k přepravě. V rámci vyloučení případných 
pochybností se výslovně stanovuje, že Dodavatel nenese za 
žádných okolností nebezpečí škody na Díle při montáži Díla u 
Objednatele či třetí osoby. 

3.4 Lhůta pro dodání Díla bude specifikována ve Smlouvě s 
přihlédnutím k povaze a složitosti Díla. 

3.5 Nebude-li místo dodání Dílo výslovně stanoveno Smlouvou, je 
Dodavatel oprávněn splnit svůj závazek odesláním Díla na adresu 
sídla Objednatele. 

3.6 V případě, že Smlouva nestanoví jinak a Dodavatel si tak vymíní, 
bude Dílo předáno formou předávacího protokolu. Objednatel není 
oprávněn odmítnout převzít Dílo, bude-li Dílo vykazovat nepatrné, 
vady či nedodělky nebránící užívání Díla. V případě, že se 
Objednatel nedostaví bezdůvodně k předání a převzetí Dílo, 
pokládá se Dílo za předané a převzaté k předpokládanému 
sjednanému dni předání. Skutečnosti, které jsou obsahem 
předávacího protokolu, sepíše Dodavatel na předání formou 
jednostranného čestného prohlášení, které nahrazuje předávací 
protokol. 



3.7 Vlastnické právo přechází na Objednatele až okamžikem zaplacení 
úplné ceny za Dílo.  

4. Balení 

4.1 Pokud to z povahy Dílo vyplývá, je Dílo dodáváno v obalu vhodném 
pro dohodnutý druh Díla a pro dohodnuté dopravní podmínky tak, 
aby se zabránilo poškození během dopravy do sjednaného místa 
určení.  

4.2 Volba druhu obalu a způsobu jeho aplikace k ochraně Díla je v 
kompetenci Dodavatele. 

 
5. Cena a její úhrada 

5.1 Dohoda o ceně za Dílo je považována za základní podmínku bez 
jejíhož sjednání (nebo alespoň stanovení způsobu jejího 
dodatečného určení) není Smlouva uzavřena. 

5.2 Cena za Dílo představuje částku, kterou zaplatí Objednatel 
Dodavateli za dodání Dílo tak, jak je specifikováno ve Smlouvě. 

5.3 Dodavatel si vyhrazuje přičíst k ceně Díla zákonem stanovené 
odvody (např. daň z přidané hodnoty, clo a případně jiné daně a 
poplatky ve výši stanovené právními předpisy v okamžiku předání 
Díla. 

5.4 Cena za Dílo bude uhrazena poukázáním na účet Dodavatele 
uvedený ve Smlouvě nebo na jiný účet uvedený na daňovém 
dokladu vystaveném Dodavatelem. 

5.5 Cena za Dílo se považuje za uhrazenou v okamžiku, kdy je v plné 
výši připsána na účet Dodavatele. 

5.6 Pokud Smlouva nestanoví jinak, je Dodavatel oprávněn požadovat 
po Objednateli zaplacení zálohy, a to až do výše 50% z dohodnuté 
ceny Díla („Záloha“). Prodlení Objednatele se zaplacením Zálohy 
vylučuje prodlení na straně Dodavatele, přičemž termín dodávky 
Dílo se prodlužuje minimálně o stejnou dobu, po kterou byl 
Objednatel v prodlení s úhradou Zálohy.   

5.7 Při prodlení Objednatel se zaplacením ceny Díla či Zálohy je 
Dodavatel oprávněn, aniž by byl povinen zaslat Objednateli 
předchozí upomínku, nárokovat po Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,25 % ze sjednané ceny Dílo (bez DPH) za každý, byť jen 
započatý den prodlení. Nárok na náhradu újmy tím není dotčen. 

5.8 Pokud Objednatel je nebo se ocitne v prodlení s dokončením Díla, 
či jakýchkoliv svých povinností vůči Dodavateli ze Smlouvy či jiné 
smlouvy uzavřené s Dodavatelem, vylučuje taková skutečnost 
prodlení Dodavatele vůči Objednateli ze Smlouvy či jakékoliv jiné 
smlouvy uzavřené mezi Stranami. Dodavatel je v takovém případě 
zejména oprávněn pozastavit jakoukoliv dodávku Díla (či jiného 
Díla) Objednateli do doby splnění povinnosti Objednatele, jež 
zakládá jeho prodlení.  

6. Dodávka Díla 

6.1 Pokud není ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, má lhůta pro 
dodání Dílo uvedená ve Smlouvě pouze orientační charakter a její 
nedodržení nelze považovat za porušení Smlouvy a / nebo těchto 
Podmínek. 

6.2 Dodavatel je povinen dodat Dílo ve lhůtě přiměřené povaze a 
složitosti Díla. 

6.3 Dodá-li Dodavatel větší množství Dílo, než které Objednatel 
objedná, je Smlouva uzavřena i na toto přebytečné množství, 
ledaže je Objednatel bez zbytečného odkladu odmítne.  

6.4 Dodavatel je oprávněn dodávat Dílo v dílčích dodávkách, případně 
i před stanovenou dodací lhůtou a Objednatel je povinen takové 
Dílo přijmout. 

6.5 V případě, že Smlouva nestanoví povinnost Dodavatele odeslat či 
doručit Objednateli Dílo, je Objednatel povinen převzít si Dílo 
v sídle Dodavatele, a to nejpozději do třiceti (30) dnů poté, co jej 
Dodavatel vyzve k přejímce Dílo. Pokud Objednatel Dílo nepřijme 
nebo jej neodebere v termínu dle tohoto odstavce 6.5, je Dodavatel 

oprávněn účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny 
Díla / den / za takto neodebrané Dílo. 

 

7. Vícepráce 

7.1 Veškeré případné vícepráce musí být ještě před jejich realizací 
písemně odsouhlaseny oběma stranami formou změnových listů či 
dodatků ke Smlouvě.  

7.2 Vícepracemi se pro účely Smlouvy rozumí zejména:  

a) Změna provedení Díla v důsledku změny zadávací 
dokumentace či jiných obdobných podkladů či výkresů 
poskytnutých Objednatelem před či po uzavření Smlouvy; 

b) Změna provedení Díla v důsledku změny specifikace či 
parametrů obráběných výrobků;  

c) Změna standardu materiálů na základě dodatečných 
požadavků Objednatele;  

d) Práce, parametry Díla, funkce Díla, nastavení Díla a jiné 
skutečnosti či požadavky Objednatelem požadované po 
uzavření Smlouvy 

(dále jen „Vícepráce“). 

7.3 Dodavatel provede zpravidla před provedením Víceprací jejich 
soupis, ocenění a případný návrh na změnu termínu dokončení Díla 
a cenu Díla a předloží jej Objednateli k odsouhlasení. 

7.4 Objednatel se k písemnému požadavku Dodavatele na změny Díla 
včetně jejich ocenění a vlivu na termín plnění vyjádří ve lhůtě tří (3) 
pracovních dnů ode dne doručení takového požadavku. Pokud se 
Objednatel v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že se změnami 
nesouhlasí a Dodavatel pokračuje dále v provádění Díla dle 
specifikace Díla provedené ve Smlouvě. Pokud Objednatel změny 
Díla včetně jejich ocenění a změny termínu schválí, stvrdí Strany 
svými podpisy změnu Smlouvy formou písemného dodatku a 
Dodavatel změnu realizuje. 

7.5 Pokud se Objednatel k návrhu Dodavatele na změnu Díla včetně 
jeho ocenění a vlivu na termín plnění ve shora uvedené lhůtě 
nevyjádří nebo jej odmítne a Dodavatel nebude bez provedení 
příslušných Víceprací schopen Dílo dokončit (a na tuto skutečnost 
Objednatele upozorní), je Dodavatel oprávněn od Smlouvy 
odstoupit. Strany sjednávají, že takové odstoupení bude mít účinky 
ex nunc. Dodavatel předá Objednateli Dílo (resp. jeho část) 
realizovanou k okamžiku odstoupení a vyčíslí Objednateli náklady 
spojené s vytvořením Díla do okamžiku odstoupení od Smlouvy a 
Objednatel je povinen takto vyčíslené náklady Dodavateli uhradit, a 
to i v případě, že nedokončené Dílo nebude pro Objednatele 
využitelné. 

7.6 Ukáže-li se při realizaci Díla potřeba jakýchkoli změn, doplňků nebo 
rozšíření Díla z objektivních příčin, které nemají původ na straně 
Objednatele ani Dodavatele, a které mají vliv na cenu Díla nebo 
termíny pro realizaci Díla, použijí se ustanovení tohoto článku 7 
přiměřeně.  

 

8. Vady, záruka a reklamace 

8.1 Objednatel je povinen prohlédnout Dílo s nejvyšší odbornou péčí a 
pozorností ihned poté, co je mu umožněno s Dílem nakládat. 

8.2 Dílo se považuje za vadné, nemá-li vlastnosti stanovené 
ve Smlouvě. 

8.3 Právo Objednatele z vadného Dílo zakládá pouze vada, kterou má 
Dílo při převzetí Dílo Objednatelem, ledaže Dodavatel poskytne 
Objednateli záruku.  

8.4 Záruka je poskytnuta pouze v případě, stanoví-li tak výslovně 
Smlouva a pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném Smlouvou. 

8.5 Objednatel nemá práva z vadného Dílo, jedná-li se o vadu, kterou 
musel s vynaložením odborné péče poznat již při uzavření 
Smlouvy, resp. při prohlídce Díla provedenou s náležitou péčí a 
pozorností. 



8.6 Dodavatel neodpovídá za vady Díla a tím i následně za případně 
vzniklou újmu zejména v případě kdy: 

a) vada vznikne v důsledku používání Díla v rozporu s návodem 
pro obsluhu a údržbu Díla, a to Objednatelem, jeho 
zaměstnanci, případně jakoukoli jinou třetí osobou mající 
přístup k Dílu; 

b) vady Díla mají původ v nevhodném pokynu Objednatele, 
případně věcí či vzorků předaných Dodavateli ze strany 
Objednatele; 

c) má vada původ v běžném opotřebení Díla; 

d) Kupující neuplatní závadu Díla u Dodavatele neprodleně poté, 
co vady zjistil nebo při vynaložení odborné péče zjistit mohl a 
měl. 

8.7 Objednatel je povinen reklamovat (oznámit) vady Díla písemně, a 
to formou doporučeného dopisu zaslaného na adrese sídla 
Dodavatele. 

8.8 Dodavatel rozhodne o reklamaci do třiceti (30) dnů. Do této lhůty se 
nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení 
vady. 

8.9 Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Objednatel právo, aby byla 
odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může 
Objednatel požadovat výměnu vadné části Díla. 

8.10 Strany deklarují, že problematika vad je v těchto Podmínkách 
upravena komplexně a Strany proto vylučují užití § 2099 – 2104 
NOZ. 

8.11 Strany se dohodly limitovat újmu, která by Objednateli vznikla na 
základě prokazatelného porušení Smlouvy ze strany Dodavatele, a 
to částkou odpovídající výši 10% ceny za Dílo sjednané ve 
Smlouvě. 

 

9. Práva a povinnosti 

9.1 Odběratel se v souvislosti s realizací Dílo Dodavatelem zavazuje 
poskytovat Dodavateli veškerou jím požadovanou součinnost, 
jakož i relevantní informace týkající se Díla. 

9.2 V případě, že Objednatel neposkytne Dodavateli jím požadovanou 
součinnost, posunují se jednotlivé fáze provádění Díla, jakož i 
konečný termín dokončení Díla o dobu, ve kterou byl Objednatel v 
prodlení s poskytování součinnosti ve smyslu tohoto odstavce 9.2. 

9.3 Prodlení na straně Objednatele vylučuje prodlení na straně 
Dodavatele. 

9.4 Dodavatel je oprávněn provést Dílo nebo jeho část prostřednictvím 
třetích osob. 

9.5 Dodavatel upozorní Objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou 
mu Objednatel k provedení Dílo předal, nebo příkazu, který mu 
Objednatel dal, pokud nevhodnost takové věci či příkazu při 
provádění Díla zjistí. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném 
provádění Díla, Dodavatel je přeruší až do výměny věci nebo 
změny příkazu. Bude-li Objednatel trvat na provádění Díla 
s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Dodavatel 
právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. 
Případná lhůta stanovená pro dokončení Dílo se prodlužuje o dobu 
přerušením vyvolanou. Dodavatel má právo na úhradu veškerých 
nákladů spojených s přerušením prací na Díle nebo s použitím 
nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost zjistil. 

10. Podklady a zachování mlčenlivosti 

10.1 Objednatel se zavazuje k ochraně citlivých informací, kterými se 
pro účely Smlouvy a těchto Podmínek rozumí veškeré věci, 
skutečnosti a informace obchodní, výrobní, technické či jiné 
povahy, které mají skutečnou nebo alespoň potencionální 
materiální či nemateriální hodnotu, které budou Objednateli 
zobrazeny, zaslány, předány, či jakýmkoliv jiným způsobem 
zpřístupněny v jakékoliv formě, hmotné nebo nehmotné, pokud 
nejsou v běžných obchodních kruzích běžně dostupné nebo nejde 

o skutečnosti všeobecně známé a mají být podle vůle Dodavatele 
utajeny („Informace“).   

10.2 Objednatel je povinen nevyužít či nezneužít Informace ve svůj 
prospěch, tyto chránit před jejich zpřístupněním třetím osobám, 
ledaže povinnost zpřístupnění bude stanovena nařízením 
příslušného orgánu státní správy nebo obecně závazným právním 
předpisem. 

10.3 Objednatel je zejména povinen: 

a) použít Informace pouze pro činnosti související s přípravou a 
plněním Smlouvy;  

b) nerozšiřovat, nereprodukovat, nerozmnožovat a 
nezpřístupňovat Informace jakékoli třetí straně bez písemného 
souhlasu ze strany Dodavatele; 

c) zabezpečit, aby Informace byly řádně zabezpečeny a 
evidovány a přijme účinná opatření pro zamezení úniku 
Informací; 

d) omezit počet zaměstnanců či jiných osobo pro styk s 
Informacemi na nezbytné minimum. 

10.4 V případě, že Objednatel bude nezbytně potřebovat pro účely 
plnění závazků ze Smlouvy předat jakoukoliv Informaci třetí osobě, 
může tak učinit pouze s předchozím písemným souhlasem 
Dodavatele, a to za podmínky, že Objednatel uzavře s takovou třetí 
osobou písemnou smlouvu, která zajistí ochranu Informací v 
minimálně stejném rozsahu jako tyto Podmínky a jejímž vedlejším 
účastníkem bude Dodavatel. 

10.5 Pro vyloučení všech pochybností se stanovuje, že poskytnutí 
Informací Objednateli nezakládá Objednateli žádné právo na 
licenci, ochrannou známku, patent, právo užití nebo šíření 
autorského díla, ani jakékoliv jiné právo z oblasti duševního nebo 
průmyslového vlastnictví. 

10.6 Všechny Informace zůstanou vlastnictvím Dodavatele a Objednatel 
se výslovně zavazuje, že vrátí Dodavateli Informace (pokud je to z 
podstaty věci možné) bez zbytečného odkladu: 

a) po ukončení Smlouvy;  

b) po zaslání písemné výzvy ze strany Dodavatele směřující k 
vyžádání všech nebo jen části Informací; 

c) poté co zjistí, že Informace nebude pro účely plnění závazků 
ze Smlouvy nadále potřebovat. 

10.7 V případě, že Objednatel poruší povinnost uvedenou v tomto 
článku 10, je Dodavatel oprávněn požadovat po Objednateli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 40.000 EUR za každé jednotlivé 
porušení povinnosti.  

10.8 Nárok na náhradu újmy Dodavatele není ustanovením o smluvních 
pokutách dotčen. 

10.9 V případě, že byla mezi Stranami uzavřena smlouva o ochraně 
informací a mlčenlivosti či jakákoliv jiná obdobná smlouva (dále jen 
„NDA“), má taková NDA přednost před Smlouvou, resp. těmito 
Podmínkami. 

 
11. Autorská a průmyslová práva 

11.1 Práva a povinnosti týkající se Díla, jež je výsledkem činnosti 
Dodavatele a má povahu autorského díla a / nebo průmyslového 
práva, jakožto výsledku technické tvůrčí činnosti Dodavatele 
(„Tvůrčí práva“), se řídí ustanoveními tohoto článku 11. 

11.2 Uživatelská práva a licence k Tvůrčím právům (které jsou svou 
povahou výlučné) jsou součástí Díla avšak pouze co do rozsahu 
výlučného užívání Díla Objednatelem.  

11.3 Tvůrčí práva přecházejí na Objednatele okamžikem předání Díla 
Objednateli, nebude-li v konkrétním případě Stranami dohodnuto 
jinak. 

11.4 Odměna Dodavatele za vytvoření Tvůrčího práva, poskytnutí 
licence či převod Tvůrčího práva či jakékoliv jeho části na 
Objednatele je již obsažena v ceně za Plnění.  



11.5 Objednatel není oprávněn takto vytvořené Tvůrčí právo modifikovat 
ani jakkoliv šířit či převést oprávnění Tvůrčí právo užívat na jiného 
bez písemného souhlasu Dodavatele. 

11.6 Objednatel není zejména oprávněn k jakékoliv registraci, přihlášce, 
zápisu do rejstříku, či zajištění ochrany Tvůrčího práva svým 
jménem, na svůj účet a ve svůj výlučný prospěch.  

11.7 Vlastnické právo k originálu hmotného substrátu Tvůrčího práva 
přejde na Objednatele ke dni předání a převzetí takového Tvůrčího 
práva. Pokud není Smlouvou stanoveno jinak, rozumí se tímto 
okamžikem předání Díla. 

11.8 Pokud Dodavatel v rámci plnění závazků ze Smlouvy zdokonalí, 
modifikuje, odvodí, či jakýmkoliv jiným způsobem přispěje k 
vylepšení jakýchkoliv vynálezů, užitných nebo průmyslových vzorů, 
postupů, procesů, technologií nebo metod původně vytvořených 
Objednatelem (dále jen „Nadstavba“), nenabývá Objednatel právo 
na užití Nadstavby jinak než v souvislosti s užitím konkrétního Díla.  

11.9 V případě zájmu Objednatele o užití Nadstavby mimo Dílo uzavřou 
Strany zvláštní smlouvu k Nadstavbě zahrnující zejména licenční 
ujednání a odměnu Dodavatele za takovou Nadstavbu. 

 

12. Ustanovení o doručování 

12.1 Pokud je předpokládáno doručení písemnosti druhé Straně, 
pokládá se taková podmínka za splněnou  

a) odesláním písemnosti prostřednictvím poštovního přepravce 
doporučeně, přičemž v případě vrácení zásilky se jako den 
doručení pokládá třetí den po odeslání písemnosti; 

b) osobním předáním oproti písemnému potvrzení o přijetí 
písemnosti;  

c) odeslání jiným přepravcem oproti potvrzení o doručení 
písemnosti; 

d) doručením elektronicky prostřednictvím datové schránky. 

12.2 Písemnosti budou doručovány na adresy Stran uvedené 
v obchodním rejstříku, pokud kterékoliv ze Stran neoznámí 
písemně jinou adresu. 

13. Řešení sporů 

13.1 Veškeré spory vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s 
Dílem podle smlouvy budou řešeny buď před Rozhodčím soudem 
při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 
republiky (dále jen „Soud“) za použití obecných rozhodčích pravidel 
stanovených pro jednání před tímto soudem nebo obecným 
soudem ČR, a to v závislosti na volbě žalující Strany.  

13.2 V případě řízení před Soudem bude toto řízení provedeno třemi (3) 
rozhodci, přičemž každá ze Stran jmenuje jednoho rozhodce a tito 
rozhodci jmenují třetího předsedajícího rozhodce. V případě, že do 
deseti (10) dnů ode dne doručení výzvy Soudu Strany nejmenují 
svého rozhodce nebo tito rozhodci nejmenují předsedajícího 
rozhodce, jmenuje rozhodce nebo předsedajícího rozhodce 
předseda Soudu. Místem rozhodčího řízení bude Praha. 
Rozhodnutí soudu budou pro Strany konečná a závazná. 

13.3 V případě řízení před Soudem, v rozsahu, v jakém to pravidla 
vydaná Soudem dovolují, strana, v jejíž prospěch bude rozhodnuto 
při jakémkoli rozhodčím řízení na základě smlouvy, má vždy právo 
na úhradu svých nákladů stranou, v jejíž neprospěch bylo 
rozhodnuto, včetně všech poplatků za rozhodčí řízení, jakýchkoli 
zvláštních nákladů Soudu a všech nákladů Strany, v jejíž prospěch 
bylo rozhodnuto, včetně jakýchkoli právních poplatků vynaložených 
v souvislosti s rozhodčím řízením v částkách skutečně 
vynaložených, bez ohledu na to, zda jsou všechny tyto poplatky 
vyšší než poplatky vypočtené podle ustanovení vyhlášky 
Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 177/1996 Sb. nebo 
jakéhokoli jiného příslušného právního předpisu. V rozsahu, v 
jakém to taková pravidla dovolují, rozhodci proto rozhodnou v 
souladu s touto dohodou Stran ohledně úhrady nákladů Straně, v 
jejíž prospěch je rozhodnuto, a výrok o platbách všech těchto úhrad 

Straně, v jejíž prospěch bylo rozhodnuto, bude uveden v rozhodnutí 
rozhodce. 

14. Závěrečná ustanovení 

14.1 Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy. V případě rozporů 
mezi ujednáními Smlouvy a těchto Podmínek je rozhodující 
ujednání Smlouvy. 

14.2 Veškeré termíny uvedené v těchto Podmínkách s počátečními 
velkými písmeny mají pro celý obsah těchto Podmínek význam 
stanovený příslušnou definicí takového termínu, ledaže by takové 
použití bylo jednoznačně v rozporu s kontextem těchto Podmínek. 

14.3 Není-li ve Smlouvě či těchto Podmínkách stanoveno jinak, lze tuto 
Smlouvu nebo tyto Podmínky měnit nebo doplňovat pouze 
písemnými průběžně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové 
označeny a platně podepsány oběma smluvními Stranami. Pokud 
některá Strana předloží návrh dodatku ke Smlouvě, zavazuje se 
druhá Strana vyjádřit se k návrhu do 14 dnů ode dne doručení 
návrhu. Po tuto dobu je Strana, která ho podala, návrhem vázána. 

14.4 Strany se tak dohodly, že ustanovení §§ 558 odst. 2, 1740 odst. 3, 
1764, 1765, 1766, 2590, 2594, 2599, 2612, NOZ se pro účely 
Podmínek a Smlouvy nepoužijí. 

14.5 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami. 

14.6 Smlouva i tyto Podmínky se řídí českým právem a podléhají české 
jurisdikci. 

14.7 Záležitosti těmito Podmínkami či Smlouvou výslovně neupravené 
se řídí NOZ. 


