
 

 

 

Všeobecné obchodní podmínky 

obch. spol. POWERBRIDGE spol s r.o. 

 

 

1. Rozsah platnosti 

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností POWERBRIDGE 

spol. s r.o., se sídlem Vintrovna 262, 664 41 Popůvky, IČ: 25547194 (dále také "zhotovitel") a druhými stranami (dále také "objednatel"), pokud na ně 

existuje odkaz přímo ve smlouvě mezi zhotovitelem a objednatelem nebo v dokumentech s ní souvisejících nebo v závazné objednávce ve smyslu 

ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek. Odkaz může být obsažen zejména v rámcové smlouvě, smlouvě o dílo, objednávce, na 

dodacím listu nebo předávacím protokolu. Podpisem takového dokumentu stvrzuje zákazník, resp. objednatel svou znalost, souhlas a vázanost těmito 

podmínkami. 

 

Tyto obchodní podmínky platí přiměřeně i pro obchodní případ sjednaný mezi objednavatelem a dodavatelem, kteří na tyto podmínky ve smlouvě přímo 

odkázali nebo si jejich platnost pro konkrétní obchodní případ sjednali jiným způsobem. Kde se v těchto obchodních podmínkách vyskytují smluvní 

strany objednatel a zhotovitel, má se za to, že tento vztah lze použít i pro smluvní strany – prodávající a kupující. Kde se v těchto podmínkách odkazuje 

na smlouvu o dílo, má se za to, že se pro případ obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím jedná o kupní smlouvu. 

Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky a Občanským zákoníkem ČR. Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží a 

služeb zhotovitele, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost. 

Odchylky od těchto Podmínek mají platnost jen tehdy, pokud jsou v obchodní smlouvě výslovně sjednány. 

 

2. Uzavření smlouvy 

Jednotlivé smlouvy o dílo jsou uzavírány písemnou formou, a to na základě písemné, e-mailové nebo faxové objednávky objednatele. 

Objednávka objednatele musí obsahovat nejméně tyto náležitosti: 

a) obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání objednatele 

b) jeho IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH) 

c) jednoznačný obsah dodávky 

d) dohodnutou cenu 

e) místo a termín dodání 

f) v případě písemné objednávky čitelný podpis oprávněného zástupce objednatele 

 

Na základě elektronické, písemné nebo faxové objednávky objednatele, splňující shora uvedené požadavky, zhotovitel objednateli vystaví potvrzení 

objednávky s případným upřesněním obsahu a podmínek dodávky, s odkazem na předmětné Všeobecné obchodní podmínky. Pokud nedojde do 24 

hodin od potvrzení objednávky ke zrušení objednávky ze strany objednatele, je tato potvrzená objednávka považována za závaznou smlouvu. V případě 

složitějších předmětů realizace se na základě potvrzené objednávky zpravidla uzavírá samostatná, písemná smlouva o dílo. O nutnosti sepsat 

písemnou smlouvu o dílo zhotovitel informuje objednatele. Objednatel se zavazuje předmět či službu plnění převzít a v dohodnutých termínech řádně a 

včas zaplatit. 

 

3. Platební podmínky a výhrada vlastnictví 

Zhotovitel vystaví fakturu po dodání zboží objednateli na základě předávacího protokolu, popř. v jinak smluvními stranami smluveném termínu. I 

v případě nevystavení příslušné faktury je povinen objednatel zhotoviteli plnit sjednané plnění jak bylo smluveno, případně vždy nejpozději po dodání 

plnění ze strany zhotovitele. Splatnost faktury je 14 dní ode dne zdanitelného plnění. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury se objednatel 



zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky za každý den prodlení. Až po zaplacení celkové ceny přechází dílo, popř. 

předměty související s dílem nebo smluveným plněním, ze strany zhotovitele do vlastnictví objednatele. V případě nezaplacení zhotoviteli 

požadovaného plnění z příslušného smluvního vztahu, resp. faktury v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží či jiného plnění, resp. 

díla. Objednatel se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům zhotovitele a uděluje tomuto bez dalšího svůj souhlas. Smluvní strany výslovně 

sjednávají právo zhotovitele učinit takové shora uvedené odebrání i bez přítomnosti či dalšího souhlasu objednatele, a to i kdyby byl takový souhlas 

odvolán, včetně práva zhotovitele vstoupit na pozemek objednatele. Povinnost objednatele zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, 

jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena. 

 

4. Odstoupení od smlouvy 

V případě odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn vyúčtovat odstupné ve výši 10 % sjednané ceny. Pokud již 

došlo k realizaci zakázky, má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu až do výše 100% dohodnuté ceny, dle způsobilosti zboží k opětnému prodeji. 

Odstoupit od smlouvy lze pouze písemnou formou, přičemž odstoupení je účinné třetím dnem po dni, kdy bylo druhé straně písemné odstoupení od 

smlouvy doručeno. 

 

5. Požární ochrana 

5.1. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele v oblasti požární ochrany (dále jen „PO“) vyplývají z obecně závazných právních předpisů. 

5.2. Zaměstnanci a zástupci objednatele jsou povinni dbát pokynů zhotovitele a podrobit se působnosti kontrolních orgánů zhotovitele v oblasti PO dle 

obecných i interních předpisů zhotovitele pro výkon dané kontrolní činnosti.  

 

6. Bezpečnost práce 

6.1. Objednatel je povinen při realizaci díla zhotovitelem dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména pak pokyny pracovníků 

zhotovitele. Objednatel je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných 

ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle zvláštních předpisů. Objednatel je 

povinen zabezpečit vhodným dostatečným způsobem místo provádění plnění ze strany zhotovitele a zajistit jeho znepřístupnění a ostrahu. 

6.2. Zaměstnanci i zástupci objednatele jsou povinni dbát pokynů kontrolních orgánů zhotovitele (bezpečnostní technik, energetik, pracovník kontroly 

jakosti apod.), jakož i řídících pracovníků stavby (mistr, stavbyvedoucí). V případě zjištění porušování zásad „bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ 

zaměstnanci nebo zástupci objednatele či třetích osob je zhotovitel oprávněn sjednat nápravu včetně vykázání porušovatelů ze staveniště.  

6.3. Objednatel bere na vědomí, že po celý čas, během všech stavebních a montážních fází, mohou na staveništi pracovat i jiní pracovníci. Relativně 

velké množství plnění různého druhu je nutno vykonávat ve stejném čase v omezeném prostoru a v rámci částečně nebo zcela dokončených konstrukcí. 

Z tohoto důvodu je nezbytná úzká spolupráce objednatele se zhotovitelem, který bude koordinovat činnosti různých dalších zhotovitelů. Nedodržení 

termínu dokončení prací zhotovitele z důvodu nesprávné koordinace stavebních činností na staveništi ze strany objednatele, tzn. neumožnění zhotoviteli 

po dobu minimálně 2 dnů zahájit či pokračovat v započatém díle, čímž zhotoviteli vzniká prostoj, zavazuje objednatele k prodloužení termínu dokončení 

plnění zhotovitele o dobu prostoje, včetně případné náhrady škody.   

 

7. Odpovědnost za škodu 

7.1. Objednatel těmito Podmínkami bere na vědomí, že plnění zhotovitele ze smlouvy zpravidla spočívá v dodávce a montáži specifických elektrických 

zařízeních, jejichž dodávka, instalace a následný provoz vyžadují dodržování přísných bezpečnostních předpisů. Vzhledem k tomu, že součástí dodávky 

zhotovitele není ostraha objektu místa plnění, objednatel se zavazuje, že po celou dobu montáže předmětu díla zhotovitelem v místě plnění zajistí 

dodržování bezpečnosti a požární ochranu osob a majetku objednatele včetně předmětu díla, pokud již zhotovitel započal v místě plnění s montážními 

pracemi či se již v místě plnění nachází část předmětu dodávky zhotovitele. Objednatel je kromě výše uvedeného povinen též zajistit, aby se k předmětu 

díla kromě zhotovitele a jeho pracovníků nedostala žádná jiná osoba. Tuto povinnost má po celou dobu dodávky a montáže díla zhotovitelem.  

7.2. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za škodu vyplývající z titulu porušení výše uvedených povinností objednatelem. Zhotovitel tedy zejména 

nenese nebezpečí škody na majetku objednatele a předmětu díla, který se již nachází v místě plnění, nenese odpovědnost za úrazy a poškození zdraví 

či života třetích osob.   



 

8. Vztah ke třetím osobám, zápočet pohledávek 

8.1. Zhotovitel je oprávněn bez předchozího písemného svolení objednatele zajistit provedení díla nebo jeho části třetí osobou. 

8.2. Na základě těchto Podmínek se stanovuje, že objednatel ani žádné osoby s ním přímo spojené při provádění díla či ve smluvním vztahu se 

zhotovitelem nejsou bez výslovného písemného souhlasu zhotovitele oprávněni činit zápočet jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli, bez ohledu na to, zda 

vznikla při provádění předmětného díla či v rámci předmětné smlouvy o dílo, resp. dodávky, na základě objednávky, nebo byla získána jiným způsobem. 

  

9. Jiná ustanovení 

Zhotovitel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu 

obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost zhotovitel vyhlásí vhodným způsobem. Objednatel má právo v případě nesouhlasu s obsahem 

změněných či doplněných obchodních podmínek tento nesouhlas sdělit zhotoviteli ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění dozvěděl. 

Neučiní-li tak, má se za to, že objednatel změny či doplňky akceptoval. 

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými 

poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na 

straně zhotovitele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů zhotovitele. 

Pokud se jedno nebo více ustanovení těchto Podmínek stane neplatným nebo neúčinným, ostatní její ustanovení zůstanou v účinnosti, jestliže tato 

ostatní ustanovení lze, s ohledem na jejich podstatu, obsah a následky, na jejichž základě byla ujednána, oddělit od neplatných nebo neúčinných 

ustanovení.  

Objednatel se zavazuje neprodleně oznámit zhotoviteli jakékoliv změny týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností 

(zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti 

objednatele se veškeré pohledávky zhotovitele vůči objednateli stávají splatnými v den, kdy se zhotovitel o této platební neschopnosti dozvěděl. 

Zhotovitel je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží. 

Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení 

obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila. Pokud objednatel odepře či zmaří doručení listiny od zhotovitele, považuje se tato za 

doručenou dnem tohoto odepření či zmaření. 

Objednatel tímto uděluje souhlas zhotoviteli, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně 

rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Tento 

souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství 

času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. 

Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Objednatel tímto dává zhotoviteli 

souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek zhotovitele.  

Právní vztahy těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění, a souvisejícími právními předpisy. Písemná ujednání dohodnutá mezi stranami v rámci akceptované objednávky nebo v uzavřené 

smlouvě mají přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami. Jakákoli jiná úprava obsažená v obchodních podmínkách objednatele je s těmito 

Všeobecnými obchodními podmínkami v rozporu a nepřihlíží se k ní. 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.12.2015 a nahrazují Všeobecné obchodní podmínky vydané dříve.  

 

Za obch. spol. POWERBRIDGE spol. s r.o. 

 Ing. Miloslav Kucka, jednatel. 

 

 


