
 

 

Smlouva o dílo č. B910MR00242 
uzavřená podle ustanovení § 2586 zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jako NOZ  

NEXT s.r.o., sídlo Potoční 404, 411 18 Budyně nad Ohří, provozovna Na Pankráci 79, 140 00 Praha 4, tel: 224 816  458, www.next.cz, next@next.cz, DIČ: CZ14892162, 

zapsaná v OR u KS v Ústí nad Labem odd. C, vl. 25653, č. účtu 2139612/0800, zastoupen p. Jiří Löbl  

Objednatel: Vrchní soud v Praze 
Instalační adresa: 

(uživatel) 
Dtto. 

Fakturační 

adresa: Náměstí Hrdinů 1300/11  

140 00 Praha 4 Jméno: xxx. Xxxxxxxxxx Tel: xxxxxxxxxx 

Jméno:  Tel:  Jméno:  Tel:  

IČ: 002 15 651 E-mail:  

I. Předmět smlouvy 
 

Předmětem této smlouvy je výroba a montáž 1 ks bezpečnostních dveří SD101F 2020 v souladu s Technickou specifikací z přílohy této smlouvy. 

II. Místo montáže díla 
Místem montáže díla bude – viz instalační adresa uvedená v záhlaví této smlouvy, které je určené pro bytové účely do 120 m2 – rodinné domy do 350 m2 – komerční účely. 

III. Doba provedení díla 
1) Dílo provede zhotovitel v těchto termínech (není-li uveden nebo je proškrtnut termín v bodech a) až e) zhotovitel činnost neprovádí): 

 dne: nejpozději do: 

a) Převzetí zárubně pro vlastní zabudování: - - 
b) Vzorek, krycí desku atd. objednatel předá ev. odsouhlasí: - - 
c) Výroba bezpečnostních dveří bude dokončena: - - 
d) Montáž zárubní bude provedena: 11.11.2019 - 
e) Montáž bezpečnostních dveří bude provedena: 6.12.2019 - 
f) Montáž obložení zárubní bude provedena (za podmínky dokončení okolních omítek): 6.12.2019 - 
g) Dílo bude písemně předáno: 6.12.2019 - 

 Staveniště pro práce pod body d) nebo e) se objednatel zavazuje písemně předat zhotoviteli minimálně 5 pracovních dní před termínem v prvním ze sloupců (pokud není stanoven v bodě d) platí 
bod e)).  

 V případě náhradního termínu montáže, může být předání staveniště provedeno nejméně dva pracovní dny před montáží. Zhotovitel doporučuje objednateli zvolit termín montáže díla - instalace 
dveří, tak aby prodleva mezi instalací dveří a souvislým užíváním prostoru chráněného dveřmi byla co nejkratší, nejlépe dva týdny aby po instalaci dveří již neprobíhaly žádné stavební práce 
s mokrými postupy.  

 Pokud byla tato smlouva uzavřena s objednatelem, který je spotřebitelem, distančním způsobem či mimo obchodní prostory zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 
14ti dnů ode dne jejího uzavření bez uvedení důvodu. Objednatel tímto potvrzuje, že byl písemně před uzavřením této smlouvy poučen zhotovitelem o jeho právu na odstoupení od této smlouvy 
a o právech a závazcích z toho plynoucích dle ust. §1829 NOZ až §1838 NOZ a objednatel výslovně žádá, aby zhotovitel zahájil přípravu plnění dle této smlouvy a realizaci tohoto plnění bez 

prodlení po uzavření této smlouvy, tj. i v uvedené lhůtě pro odstoupení objednatele, i přesto, že zhotovitel objednateli před uzavřením této smlouvy mj. sdělil, že v případě, kdy dílo bylo splněno 
s výslovným předchozím souhlasem objednatele před uplynutím 14ti denní lhůty k odstoupení, nemá objednatel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v uvedené 14ti denní lhůtě dle ust. 
§1829 NOZ.  

2) Pokud si objednatel provádí instalaci zárubní sám, zavazuje se provést tuto instalaci podle Instalačního manuálu, který pro ten případ převzal při podpisu této smlouvy od zhotovitele, když 
současně objednatel potvrzuje, že si před podpisem této smlouvy Instalační manuál pečlivě prostudoval a nemá k němu žádných výhrad, dotazů, připomínek, atd.. .  

3) Předpokladem platnosti uvedených termínů je splnění povinností objednatelem v souladu s čl. III., V., a VII. této smlouvy. V případě jejich nesplnění není zhotovitel povinen výše uvedené termíny 

splnit a z takového nesplnění pro něj nevyplývají žádné sankce ani povinnost náhrady škod. Po následném splnění všech bodů článků V. a VII. a III. b) této smlouvy je zhotovitel oprávněn 
navrhnout nové termíny montáží a předání díla. 

4) Přesné termíny montáže budou stanoveny dohodou objednatele a zhotovitele. Pokud probíhá montáž v prostředí vystaveném povětrnostním vlivům a tyto nebo jiné důvody nedovolují provádět 

montáž (zejména v případě silného deště nebo teplot pod +5 stupňů Celsia, v případě výpadku elektrického proudu, v případě živelných událostí apod.) v dohodnutém termínu, není zhotovitel povinen 
výše uvedené termíny splnit a z takového nesplnění pro něj nevyplývají žádné sankce ani povinnost náhrady škod. Nové termíny montáží budou stanoveny dohodou objednatele a zhotovitele. 

5) V případě nesplnění termínu montáže z viny zhotovitele zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny bez DPH za každý den prodlení, maximálně však do 

výše 5% celkové ceny díla bez DPH. Z takového nesplnění termínu montáže nevyplývají pro zhotovitele žádné jiné sankce, než výše uvedené ani povinnosti náhrady škod. 
6) Pokud objednatel nesplní povinnosti přípravy a předání staveniště dle článku VII. odstavce 2, 3, 4, 5 a 9 této smlouvy v termínu uvedeném v článku III. odst. 1), nebo bude v  prodlením s dodáním 

vlastní součásti bezpečnostní dveří na adresu Potoční 404, Budyně nad Ohří, souhlasí s tím aby nové termíny byly znovu písemně dohodnuty a zavazuje se uhradit zhotoviteli nezbytné a účelné 

náklady s tím spojené, zejména skladné, a mimo to smluvní pokutu 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení objednatele se splněním povinností v tomto bodě článku uvedených.  

IV. Cena za dílo 
Cena díla je stanovena dohodou podle platného ceníku zhotovitele a Cenové kalkulace z přílohy této smlouvy a činí: 

 

bez DPH  60.923,- Kč;   DPH (15%, 21%) ,- Kč;    CENA CELKEM   73.717,- Kč 

Sazba DPH se určí dle platného znění zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 sb. Objednatel prohlašuje, že dle § 92e zákona 235/2004 sb. Ve znění pozdějších předpisů: 
 1. Není plátcem DPH a jako příjemce plnění potvrzuje, že přijaté plnění použije výlučně pro soukromé účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, respektive nevystupuje 

ve vztahu k danému plnění jako osoba povinná k dani. 

 2. Je plátcem DPH a je si vědom, že výši daně je povinen doplnit a přiznat ten plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. 
Objednatel je povinen jednu z výše uvedených variant vybrat a označit. Objednatel prohlašuje, že dílo bude součástí stavby pro bydlení, že souhlasí s dohodnutou cenou i s její případnou konečnou 

odchylkou o 10% neboť zhotovitel nezaručuje úplnost uvedeného rozpočtu ceny díla. 

V. Platební podmínky 
1) Objednatel je povinen do 28.10.2019 uhradit zálohu ve výši 44.000,- Kč, a to v hotovosti nebo převodem na účet firmy NEXT u České spořitelny, 2139612/0800. (variabilní symbol = číslo smlouvy 

bez písmen, případně číslo zálohové faktury). 
2) Právo na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli předáním dokončeného díla nebo jeho částí. Zhotovitel vystaví fakturu, která je splatná převodem do 15 dnů od předání díla. Daňové doklady budou 

objednateli zaslány elektronickou poštou, klasickou poštou pouze na vyžádání. Pro případ platby doplatku převodem, na základě další zálohové faktury, je objednatel povinen doručit celkovou cenu 
díla na účet zhotovitele minimálně 3 pracovní dny před zahájením realizace. 

 Vzhledem k té skutečnosti, že doplatek ceny díla je splatný při předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to v hotovosti k rukám zhotovitele, a současně vzhledem k tomu, že 

zhotovitel má zájem na montáži díla a jeho předání a převzetí mezi smluvními stranami pouze při řádné úhradě doplatku ceny díla, je objednatel povinen mít k dispozici v místě předání a převzetí 
díla dostatek peněžních prostředků k úhradě doplatku ceny díla v termínu a způsobem dle této věty, v opačném případě je povinen na tuto skutečnost zhotovitele prokazatelně upozornit, a to 
předem, tj. nejpozději do 3 dnů před započetím montáže u objednatele. Pokud zhotovitel bude upozorněn objednatelem, že nemá k dispozici dostatek peněžních prostředků k úhradě doplatku ceny 
díla ve lhůtě způsobem a v místě dle výše popsaného, je zhotovitel oprávněn v takovém případě odložit instalaci a dodání díla, jeho předání, převzetí. 

 Pro případ, že objednatel poruší svůj závazek mít k dispozici dostatek peněžních prostředků k úhradě doplatku ceny díla v hotovosti k rukám zhotovitele při předání a převzetí díla mezi 
zhotovitelem a objednatelem, sjednávají si tímto smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky denně, kterou se objednatel zavazuje uhradit dodavateli ve lhůtě 7 dnů od jejího 
vyúčtování zhotovitelem objednateli. Zhotovitel je oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat náhradu škody způsobené porušením této povinnosti objednatelem, a to i náhradu škody vedle smluvní 

pokuty, včetně náhrady škody přesahující smluvní pokutu. 
 Pokud objednatel již byl jednou v prodlení s plněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči zhotoviteli, či pokud objednatel již prokazatelně upozornil zhotovitele, že nemá dostatek peněžních  

prostředků k úhradě doplatku ceny díla, či pokud již objednatel v rozporu s touto smlouvou prokazatelně neupozornil zhotovitele, že nemá dostatek peněžních prostředků k úhradě doplatku ceny 
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díla, je objednatel povinen uhradit doplatek ceny díla na bankovní účet zhotovitele, a to předem, nejpozději 5 dní před sjednaným termínem montáže díla a jeho předání a převzetí dle odst. VI. 
Objednatel bere na vědomí, že pokud je realizace díla prováděna na etapy, je povinen platby v hotovosti provádět po ukončení jednotlivých etap. 

VI. Provedení a předání díla 
Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dle předmětu této smlouvy, jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli v místě provádění díla v termínech dle čl. III. bod 1). O předání díla 
bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě strany. Jako předávací protokol může sloužit rovněž dodací list podepsaný oběma stranami. Pro případ zmařené účasti objednatele při předání 

díla lze předávací protokol podepsat též dvěma svědky, umožňuje-li to povaha věci a místa montáže. Strany si dohodly povinnost objednatele převzít dílo, pokud má pouze vady, které ani samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla, ani jej podstatně neztěžují. Předávací protokol obsahuje záruční list a návod k používání.  

VII. Práva a povinnosti objednatele 
1) Objednatel je povinen převzít jednotlivé části díla v den jejich dokončení a nést od tohoto okamžiku plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené na předaných částech díla. 
2) Objednatel je povinen zajistit v den montáže přítomnost odpovědné osoby, která seznámí zhotovitele s celkovou situací stavby, s místními předpisy o bezpečnosti práce a protipožárními předpisy.  
3) Objednatel je povinen zabezpečit veškeré právní předpoklady pro provedení díla (zejména souhlas majitele nemovitosti, případně stavební povolení). 

4) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli patřičnou součinnost, která je potřebná k provedení díla a je specifikována touto smlouvou, a je také povinen zajistit volný přístup do prostoru 
montáže a to z obou stran otvoru, kde bude probíhat montáž, připojení na elektrickou síť 220V ve vzdálenosti maximálně 10 m a vodu podle potřeb pracovníků. 

5) Dále je objednatel povinen zajistit pro montáž volný prostor v okolí dveří minimálně 1 metr na obě strany a dále plochu 2krát 3 metry poblíž místa instalace pro přípravné montážní práce. 

Objednatel bere na vědomí, že z technologického hlediska bude případné štukování provedeno na hrubo. Dále bere objednatel na vědomí, že při montáži bezpečnostních dveří může být 
manipulováno s původním dveřním prahem a následkem toho může dojít k neúmyslnému poškození podlahových krytin, případně návazných přilehlých konstrukcí. 

6) Objednatel bere na vědomí, že je povinen zajistit přítomnost odpovědné osoby, po dobu 24 hodin od provedení svářečských prací, která bude dohlížet na svár a jeho okolí, a také na to, že se 

nebude manipulovat s namontovanými zárubněmi. 
7)  Objednatel se zavazuje seznámit budoucí uživatele s podmínkami provozu a údržby bezpečnostních dveří, zejména s povinností udržovat dveře, vložky a zámky v čistotě a suchu. Zámky 

a mechanické části dveří je zakázáno rozebírat či jinak ošetřovat. Porušení kterékoliv z těchto povinností má za následek ztrátu záruky na provedené dílo. Platnost certifikátů pro použitý typ dveří 

je podmíněna označením identifikačním štítkem na pantové straně dveří. Porušení či odstranění tohoto štítku znamená zneplatnění vydaných certifikátů. Objednatel dále bere na vědomí, že 
v případě umístění dveří do komerčních prostor nebo při vyšší frekvenci používání je důrazně doporučováno použít dveřní zavírač.  

8) V případě zhotovování krytí dveří či jeho příslušenství v odstínu, barvě či lazuře dle vzorku poskytnutého objednatelem, musí tento vzorek mít rozměry minimálně 100mmx200mm. Zhotovitel 

zaručuje jen přibližnou shodnou kresbu a barevnost s předaným vzorkem. 
9) Za nedostatečný rozsah nebo správnost informací o charakteru konstrukcí na předaném staveništi odpovídá objednatel, který je povinen písemně při předání staveniště, ale nejpozději před 

započetím montáže, seznámit zhotovitele proti podpisu, se všemi podpovrchovými vedeními (elektrických, plynových, vodovodních, odpadních, topenářských a jiných rozvodů), kterých by se mohly 

montážní práce s tím spojené dotknout a také s kvalitou konstrukcí pod omítkou. Při nedostatečných pevnostech nebo nejasném stáří konstrukcí či povrchů (např. obložení, obklady, dlaždice 
a úroveň jejich podlepení) může dojít vlivem vyšší hmotnosti dveří nebo při pracích zhotovitele k mírnému porušení až popraskání těchto konstrukcí což nelze považovat za důvod k nepřevzetí 
nebo neuhrazení díla. Také při objednaném zpevňování konstrukcí (vylívání zárubní, chemické kotvy apod.) se mohou objevit netěsnosti, otvory nebo praskliny, kterými unikne těsnící hmota. Při 
objednaných zednických činnostech (vybourání stávajících zárubní atd.) může dojít k poškození stávajících podlahových krytin a bočních nátěrů. Zákazník se zavazuje zachovat výšku, tvar a stav 

podlahy ve stavu v jakém je ke dni zaměření bezpečnostních dveří do instalace bezpečnostních dveří. 
Objednatel se zavazuje uhradit vzniklé vícepráce způsobené předem nezjistitelnými skutečnostmi. 

10) Objednatel bere na vědomí, že termíny součinnosti, kterou poskytuje zhotoviteli, např. pro kontrolní zaměření zazdívané zárubně nebo pro dosažení souladu barevného odstínu krytí dveří 

a předaného vzorku, mohou při jejich nesplnění ze strany objednatele změnit konečný termín montáže a také, že lhůta takové změny nemusí být v relaci s lhůtou nesplnění spolupráce a dále, že 
v projednané ceně " krytí dle vzorku " a zejména v projednané lhůtě jsou celkem uvažovány nejvýše dva pokusy o dosažení shody, resp. vzájemného odsouhlasení. Podobné důsledky mohou mít 
i jakékoliv změny v technickém řešení. 

VIII. Práva a povinnosti zhotovitele 
1) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

2) Zhotovitel může pověřit provedením díla třetí osobu, přičemž má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
3) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu 

změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit a na dobu tohoto přerušení montáže se nevztahuje sankce dle článku III. bodu 5. této smlouvy.  

IX. Záruka (jen v ČR) za dílo a vady díla 
1) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na závady způsobené zhotovitelem v délce 36 měsíců na skelet dveří a rozvorový systém, a záruku v délce 24 měsíců na dveřní kování a bezpečnostní 

vložky, laminové, dýhové, kazetové, H-Dexové a jiné deskové krytí, pryžové a protipožární těsnění dveří a zárubní, zárubeň nebo příslušenství zárubeň nahrazující dále prahu, popř. obložení 

zárubní, dveřní zavírače, elektrické a elektronické součásti dveří a práci ode dne předání díla. 
2) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na závady způsobené zhotovitelem v délce 24 měsíců na povrchové krytí ode dne předání díla, pouze pokud jsou dodržena následující pravidla: 

a) Při provedení „Interiér“ jen pokud je okolní prostředí s relativní vlhkostí do 46%, s teplotou v rozmezí 15–22°C a krytí není vystaveno přímému sálavému teplu a není vystaveno jakýmkoliv 

povětrnostním vlivům. 
b)  Při provedení „Zvýšená vlhkost“ jen pokud je okolní prostředí s relativní vlhkostí do 50%, teplota se pohybuje v rozmezí 15–22°C a krytí není vystaveno přímému sálavému teplu a není vystaveno 

jakýmkoliv povětrnostním vlivům. 
c) Při provedení „Exteriér“ musí být dveře chráněny před povětrnostními vlivy (déšť, sníh, slunce, kroupy apod.) stříškou o dostatečné velikosti, nejméně však o šířce 1500 mm a vyložení 1000 mm. 

Relativní vlhkosti interiérového prostoru nesmí překročit 46% při teplotě v rozmezí 15-22°C. 
3) Objednatel bere na vědomí, že v případě užívání předmětu této smlouvy v exteriérovém prostředí doporučuje zhotovitel instalaci vnějšího dřevěného obložení zárubní pro snížení tepelného 

přenosu kovovou zárubní a také přiměřenou ochrannou díla před povětrnostními vlivy. V případě, že si objednatel dodá některou část díla sám, neposkytuje zhotovitel na tento díl jakoukoliv záruku. 

Všechny konstrukce vchodových dveří vyhovují požadavku normy ČSN 730540-2 na požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla dveřmi, pro dveře ve stěně mezi vytápěným a částečně 
vytápěným prostorem, nebo mezi částečně vytápěným prostorem a venkovním prostředím. 

4) Objednatel byl zhotovitelem poučen o tom, že uvedené měřitelné a certifikované vlastnosti předmětu díla odpovídají měřením a certifikaci díla či jeho částí v laboratorních podmínkách a jejich       
hodnota takto zjištěná nemůže být dodržena za odlišných podmínek v místě instalace díla z důvodu působení okolních vlivů. Zhotovitel potvrzuje, že ve smyslu §6 a §10 vyhlášky č. 246/2001 Sb.      
provedl montáž požarně bezpečnostního zařízení podle specifikace objednatele. Objednatel se zavazuje si pravidelně jednou ročně u zhotovitele objednat zákonnou revizi tohoto požárně 
bezpečnostního zařízení. 

5) V případě porušení podmínek této smlouvy objednatelem, zejména porušením článků V., VII. a IX., nenese zhotovitel odpovědnost za případné vady díla, také nenese záruku za vady, které vznikly 
nesprávným užíváním nebo údržbou dveří v rozporu s pravidly v Návodu k užívání a v Instalačním manuálu.  

6) Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež má dílo v době jeho předání, a za vady díla, které vznikly po předání díla, jestliže jsou způsobeny porušením povinností zhotovitelem. Vady díla, které 
neovlivňují jeho funkčnost a neomezují jeho užívání, nejsou důvodem k nepřevzetí díla a k nezaplacení poměrné části doplatkové ceny díla. Objednatel má právo uvést vady díla v předávacím 
protokolu a požadovat po zhotoviteli stanovení závazného termínu jejich odstranění. 

7) Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost takových pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení 

trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Zhotovitel důrazně upozorňuje, že správná certifikovaná funkce bezpečnostních dveří je pouze v případě, že jsou plně zavřené 
a kompletně a plně zamčené na všechny západy. Reklamace vad je povinen objednatel uplatnit u zhotovitele – viz výše uvedené kontaktní údaje.  

X. Ukončení smluvního vztahu 
Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodu stran. Od této smlouvy mohou smluvní strany písemně odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou stranou a v dalších případech 
stanovených zákonem, zejména Občanským zákoníkem. Za takové podstatné porušení se považuje zejména nezaplacení dohodnuté zálohy a ceny ve stanovených termínech, nepřipravené místo 
montáže k předání staveniště zhotoviteli, dále porušení článků III. Odst. 1), V., VI. a VII.. 

XI. Závěrečná ustanovení 
1) Tuto smlouvu a její nedílné přílohy (technické specifikace) lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, které jsou podepsány oběma stranami. Tato smlouva je ve dvou vyhotoveních, z nichž 

jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Smluvní strany potvrzují, že obsah této smlouvy není v rozporu s údaji sdělenými objednateli před jejím uzavřením.  

2) V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele propadá uhrazená záloha ve prospěch zhotovitele, nestanoví-li zákon výslovně jinak. Pokud objednatel, kterým není spotřebitel, 
odstoupí od této smlouvy před uhrazením zálohy, je povinen uhradit zhotoviteli vzniklé účelné náklady, a to zejména náklady na pracovní sílu a dopravu dle platných ceníků firmy NEXT. V případě 
podstatného porušení této smlouvy objednatelem, kterým není spotřebitel, má zhotovitel právo od této smlouvy odstoupit a uhrazená záloha propadá ve prospěch zhotovitele. 

3) Objednatel potvrzuje, že byl seznámen s velikostí, typem, barvou, texturou a strukturou povrchu a celkovým provedením dveří, jejichž dodávka je předmětem této smlouvy, a souhlasí se všemi 
parametry. Při použití přírodních materiálů zhotovitel nezaručuje shodnou kresbu a barevnost na všech plochách (toto platí pro dýhované i masivní povrchy). 

4)  Až do úplného vyrovnání všech závazků objednatele u zhotovitele, zejména dle odstavců V. a VII. této smlouvy je dílo, které je předmětem této smlouvy majetkem zhotovitele. Teprve zaplacením 

celé ceny za dílo přechází vlastnické právo k zhotovené věci na objednatele. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli při uplatnění vlastnických práv zhotovitele. 
Podpisem této smlouvy bere objednatel na vědomí, že zhotovitel může jakožto správce za účelem plnění této smlouvy shromažďovat, uchovávat a zpracovávat (manuálním i automatickým 
způsobem) kontaktní osobní údaje objednatele (včetně osobních údajů jeho zaměstnanců a pracovníků a dalších spolupracujících fyzických osob) a udílí souhlas se zasílám obchodních 

sdělení souvisejících s nabídkou výrobků a služeb zhotovitele. Bližší informace jsou uvedeny na www.next.cz/ochrana-osobnich-udaju-a-zasilani-obchodnich-sdeleni. 
Objednatel potvrzuje, že se s obsahem uvedené webové stránky předem řádně seznámil.  

5) Objednatel potvrzuje, v případě, že tato smlouva byla sjednána mimo prostory obvyklé pro podnikatelskou činnost zhotovitele, že k jednání o smlouvě a k jejímu sjednání došlo na místě určeném 
objednatelem a výhradně po předchozí žádosti objednatele. Objednatel potvrzuje, že byl před uzavřením této smlouvy zhotovitelem řádně v dostatečném předstihu před uzavřením této smlouvy 
poučen ve smyslu ust. § 1811 odst. 1,2,3 NOZ, § 1820 odst. 1 NOZ, 1829 až 1837 NOZ. Obě strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, 

na důkaz čehož připojují své podpisy. Každá ze stran obdrží po uzavření této smlouvy její jedno vyhotovení. NEXT informuje tímto spotřebitele o tom, že subjektem mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů (z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi spotřebitelem a NEXT) je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, 120 00. 

 
Přílohy:  A) Technická specifikace s cenovou kalkulací, B) Instalační manuál, C) Vzor předávacího protokolu – záručního listu s podmínkami užití na zadní straně, D) Poučení spotřebitele – 

odstoupení, E) Poučení spotřebitele – vadné plněné tvoří nedílnou součást smlouvy 

 

 Praze dne 24.10.2019                                       Ing. Václav Šilhánek    Xxxxxxxx XXXXXXXX 

 Objednatel                                                              Zhotovitel 

http://www.next.cz/ochrana-osobnich-udaju-a-zasilani-obchodnich-sdeleni

