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VŠEOBECNÉ   OBCHODNÍ   PODMÍNKY 

I. Úvodní ustanovení 

1. Právní vztahy mezi společností RAPOS spol. s r.o. (dále jen „společnost“) a jejími smluvními partnery se řídí 
zákonem č. 89/2012 Sb. a dále konkrétně dojednanými podmínkami v konkrétní smlouvě, pokud je písemně 
uzavřena. Podrobnosti obchodních vztahů mezi společností a jejími smluvními partnery jsou podrobně 
rozpracovány v těchto obchodních podmínkách. 

2. Smluvní partneři – právnické osoby se prokazují výpisem z obchodního rejstříku, fyzické osoby občanským 
průkazem. Je-li smluvní partner v postavení zhotovitele, je povinen předložit doklad opravňující jej k podnikání 
v oboru, který má být předmětem jeho závazku. 

3. Tyto obchodní podmínky jsou součástí obchodních smluv, a to ve formě přílohy vždy, pokud je na ně v konkrétní 
smlouvě, nebo potvrzené objednávce nahrazující smlouvu proveden odkaz. Obchodní podmínky nemusí být 
přikládány jako příloha jen u stálých smluvních partnerů, pokud jsou jim obchodní podmínky známy. V tomto 
případě stačí ve smlouvách uvést odkaz na obchodní podmínky s tím, že je současně poznamenáno, že 
smluvnímu partnerovi byly platné obchodní podmínky již předány. 

4. V případě rozdílného ujednání ve smlouvě a v obchodních podmínkách, platí konkrétní ujednání ve smlouvě. 
Případné požadované odchylky smluvního partnera budou po dohodě zahrnuty do textu smlouvy. 

II. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle projektové dokumentace předané zhotoviteli objednatelem a 
v souladu s technickými normami, obecně závaznými právní předpisy a konkrétními ujednáními ve smlouvě. 

2. Požaduje-li objednatel provedení víceprací, musí být rozsah a cena těchto víceprací, případně změna termínu 
plnění díla dohodnuta písemně, formou dodatku ke smlouvě.  

3. Případné drobné změny  spočívající v záměně materiálů a výkonů, které nemají vliv na užitné a estetické 
vlastnosti díla uplatňuje zhotovitel zápisem ve stavebním deníku, ke kterému se objednatel zavazuje vyjádřit 
do 3 dnů. Objednatel se zavazuje odsouhlasit požadavek zhotovitele, pokud změna nebude mít vliv na užitnou 
hodnotu, funkčnost, kvalitu a technické parametry díla a cenu díla. 

III. Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši 
platné v době fakturace. 

2. V případě, že dojde ke změně rozsahu práce (méněpráce, vícepráce) budou tyto méněpráce či vícepráce 
oceněny jednotkovými cenami dle smluvního ceníku, který je přílohou smlouvy o dílo. Za vícepráce si přitom 
považují práce vyžádané objednatelem a nezahrnuté v předmětu díla. Vícepráce, které nelze ocenit dle 
jednotkových cen uvedených ve smluvním ceníku, budou vyúčtovány dle počtu hodin nutných k provedení 
těchto víceprací při sazbě 450,- Kč/hodina práce bez DPH a dle materiálových nákladů.  

3. Dohodnutá cena díla může být změněna pouze dohodou smluvních stran, a to formou dodatku ke smlouvě. 

4. Zhotovitel účtuje objednateli cenu díla měsíčně, a to vždy za práce provedené v příslušném kalendářním měsíci. 
Podkladem pro vystavení příslušné faktury je Soupis provedených prací a dodávek vystavený zhotovitelem 
k poslednímu dni kalendářního měsíce a potvrzený zástupcem objednatele. Zástupce objednatele je přitom 
povinen vyjádřit se k SPPD do 3 pracovních dnů, ode dne, kdy mu bude předložen zhotovitelem, jinak se má za 
to, že s SPPD souhlasí. Vystavené faktury jsou daňovým dokladem. 

5. Vystavené faktury musí mimo jiné zákonné náležitosti obsahovat: 
- obchodní firmu objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ, bankovní spojení 
- číslo faktury 
- den odeslání a splatnost faktury 
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- fakturovanou částku bez DPH, sazbu a výši DPH a částku celkem, informaci o režimu    přenesené 
daňové povinnosti 

- název zakázky 
- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele 

6. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V případě pochybností se má za to, že 
faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po jejím odeslání zhotovitelem. 

7. Faktura je zaplacena připsáním vyfakturované částky na účet zhotovitele. 

8. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

IV. Staveniště 

1. Objednatel je povinen odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště, zbavené práv třetích osob, v souladu 
s podmínkami projektové dokumentace tak, aby zhotovitel na něm mohl začít s pracemi v souladu s projektem 
a s podmínkami smlouvy a to nejpozději do deseti dnů od podpisu smlouvy, není-li dohodnuto jinak. O předání 
staveniště vyhotoví zhotovitel protokol. Současně s odevzdáním staveniště předá objednatel zhotoviteli řádné 
stavební povolení. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady vzniklé jeho pracemi. 
Zhotovitel odpovídá za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit nejpozději do patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla objednateli. 

V. Podmínky provádění díla  

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat pokyny 
objednatele týkající se realizace díla, a které upozorňují na možné porušení povinností zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 
objednatele nebo na nevhodnost pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, pokud může zhotovitel 
tuto nevhodnost při vynaložení odborné péče zjistit. Upozornění učiní zhotovitel formou zápisu ve stavebním 
deníku.     

3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku ke kontrole prací, které budou zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři dny předem. Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem provedení 
zápisu ve stavebním deníku. 

4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo či jeho část prostřednictvím jiného zhotovitele (subdodavatele). I poté však 
za celé dílo odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 

5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré normy a bezpečnostní, požární, hygienické a 
ekologické předpisy.  

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Objednatel a zhotovitel jsou povinni se vyjádřit k zápisu ve stavebním 
deníku do 3 pracovních dnů po provedeném zápisu. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, platí, že se zápisem 
souhlasí. 

VI. Předání díla 

1. Řádně dokončené dílo předá zhotovitel objednateli na základě předávacího řízení, které svolává zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k předávacímu řízení písemně (zápisem ve stavebním deníku) 
minimálně 3 dny předem.  Zhotovitel je povinen o předávacím řízení pořídit písemný protokol, do kterého má 
objednatel právo zapsat všechny zjištěné vady nebo nedodělky.  Současně se v protokolu uvedenou termíny 
jejich odstranění. Objednatel převezme dílo i s drobnými vadami či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla a ani užívání díla podstatně neztěžují. Pokud objednatel odmítá 
dílo převzít, je povinen do protokolu uvést důvody. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo 
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převzít, se opakuje předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné k původnímu 
zápisu o předání díla sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá. 

2. Vyzve-li zhotovitel objednatele řádně k předávacímu řízení a objednatel se k němu bez řádné a včasné písemné 
omluvy nedostaví, nebo pokud objednatel odmítne dílo převzít bez toho, že by do protokolu uvedl důvody 
nepřevzetí, dohodly se smluvní strany, že se má za to, že dílo bylo řádně ukončeno a objednatel jej bez vad a 
nedodělků převzal. 

3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro zhotovení díla dle smlouvy o dílo, uhradí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen zaplatit do 30 
kalendářních dní ode dne doručení faktury. 

VII. Odpovědnost za vady, záruka 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavební práce v déle 60 měsíců, na malby, nátěry a podlahové 
krytiny v délce 36 měsíců. U technických zařízení, výrobků nebo komponentů, které výrobce opatřuje záručními 
listy, poskytuje zhotovitel objednateli záruku v délce, která se shoduje se záruční dobou poskytnutou 
dodavatelem nebo výrobcem těchto zařízení a výrobků. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny nedostatečnou nebo nesprávnou údržbou či užíváním díla 
k účelu, který není v souladu s projektem a dále za vady, které vznikly porušením podmínek stanovených 
v návodech k obsluze a záručních listech. Záruka se nevztahuje na předměty obvyklého užívání, jejichž opravy 
a údržba spadají do rozsahu běžné údržby. 

3. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době reklamovat u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat a uvést jak se projevují. 

4. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování jím uznaných vad předmětu plnění do 15 dnů ode dne doručení 
reklamace a vady odstranit v co nejkratším termínu. 

VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Změny obchodních podmínek jsou prováděny výhradně písemně formou úplného znění s vyznačením data 
počátku platnosti nového znění obchodních podmínek. 

2. Vyskytuje-li se ve smlouvě odlišná úprava oproti obchodním podmínkám, jde o specifickou úpravu platnou pro 
konkrétní smlouvu a platí toto ustanovení ve smlouvě. 

3. Veškeré změny a doplnění písemně uzavřených smluv, musí být učiněny v písemné formě. 

 

V Holešově dne …………………………………. 

 

 

 

jednatel společnosti RAPOS, spol. s r.o.   Převzal : ............................................ 


