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RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO 

(dále jen „Smlouva“) 

 

 

 

Smluvní strany: 

 

Český Aeroholding, a.s. 

sídlo: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17005 

IČO: 248 21 993 

DIČ: CZ699003361 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu (CZK): 2106286528/2700 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Tiskárna POLYGRAF, s.r.o. 

sídlo: Modřišice, Modřišice 156, PSČ 511 01  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16473 

IČO: 259 42 824 

DIČ: CZ25942824 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu (CZK): 27-6144150267/0100 

zastoupená: Danielem Vomáčkou, jednatelem 

  

(dále jen „Dodavatel“) 

 

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“. 

 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Objednatel má zájem, aby mu Dodavatel poskytoval za podmínek uvedených v této Smlouvě níže 

uvedená plnění,  

(B) Dodavatel má zájem poskytovat Objednateli za podmínek uvedených v této Smlouvě níže 

uvedená plnění,  

dohodly se Strany následovně: 
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1. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ 

1.1 Níže uvedené termíny této Smlouvy mají význam definovaný v tomto čl. 1.1 s tím, že v textu 

Smlouvy jsou uvedeny vždy velkým počátečním písmenem: 

1.1.1 „Cena“ má význam uvedený v čl. 8.1 této Smlouvy. 

1.1.2 „Dílčí smlouva“ má význam uvedený v čl. 3.3 této Smlouvy. 

1.1.3 „Dílo“ znamená zhotovení Předmětu díla dle (tiskových) podkladů Objednatele za použití 

ofsetové tiskové technologie, zahrnující poskytnutí veškerých tiskových služeb v oblasti 

ofsetového tisku a dalších služeb a prací potřebných k řádnému provedení Díla.  

1.1.4 „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

1.1.5 „Objednávka“ znamená objednávku na provedení Díla učiněnou dle čl. 3. této Smlouvy.  

1.1.6 „Předmět díla“ znamená tiskovinu/tiskoviny a/nebo jiný tiskový produkt/tiskové produkty 

specifikované v Objednávce. 

1.1.7 „Termín plnění“ znamená termín, ve kterém je Dodavatel povinen provést Dílo, resp. 

příslušnou část Díla, uvedený v čl. 4.1.1 Smlouvy (v případě Díla prováděného na 

základě Dílčí smlouvy uzavřené doručením Objednávky ve smyslu čl. 3.1 Smlouvy 

Dodavateli), resp. v čl. 4.1.2 Smlouvy (v případě Díla prováděného na základě Dílčí 

smlouvy uzavřené doručením Objednávky ve smyslu čl. 3.2 Smlouvy Dodavateli).  

1.1.8 „Vada“ znamená (i) právní vady Díla nebo (ii) rozpor mezi skutečnými vlastnostmi Díla a 

vlastnostmi, které jsou stanoveny touto Smlouvou a/nebo Objednávkou, resp. Dílčí 

smlouvou nebo (iii) rozpor mezi objednaným a skutečně provedeným Dílem. 

1.2 Další pojmy mohou být definovány přímo v textu Smlouvy s tím, že definice pojmu je zvýrazněna 

tučně a uvozena slovy „dále jen“ a při každém dalším výskytu je v textu Smlouvy vyznačena 

velkým počátečním písmenem. 

1.3 Slova vyjadřující pouze jednotné číslo zahrnují i množné číslo a naopak, slova vyjadřující 

mužský rod zahrnují i ženský a střední rod a naopak, a výrazy vyjadřující osoby zahrnují fyzické 

i právnické osoby. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Za podmínek sjednaných v této Smlouvě, v příslušných Dílčích smlouvách a na základě Dílčích 

smluv: 

2.1.1 se Dodavatel zavazuje pro Objednatele řádně a včas provádět Díla, a to na svůj náklad 

a nebezpečí, a  

2.1.2 Objednatel se zavazuje řádně provedená Díla přebírat a platit za ně Dodavateli Ceny.  

2.2 Strany výslovně sjednávají, že Smlouva nezakládá povinnost Objednatele objednat od 

Dodavatele provedení jakéhokoli Díla. Objednatel je povinen převzít od Dodavatele pouze Dílo, 

jehož provedení si u Dodavatele objednal doručením Objednávky Dodavateli. Pro vyloučení 

všech pochybností Strany uvádějí, že pravidelné Objednávky na provedení Díla nebudou 

považovány za praxi ani zvyklost zavedenou mezi Stranami a že na Dílčí smlouvy se neaplikuje 

§ 1729 Občanského zákoníku, tedy že Objednatel je oprávněn kdykoli do doručení příslušné 

Objednávky Dodavateli bez udání důvodu, jakož i bez spravedlivého důvodu, ukončit jednání o 
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Dílčí smlouvě, aniž by Dodavateli vznikla jakákoli práva, a to i tehdy, pokud se uzavření Dílčí 

smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné.  

 

3. DÍLČÍ SMLOUVA 

3.1 Objednávky činěné přímo na základě této Smlouvy. Objednatel je oprávněn dle svého vlastního 

uvážení a dle svých potřeb doručovat Dodavateli přímo na základě této Smlouvy Objednávky 

na provedení Díla, jehož předmětem je Předmět díla uvedený v příloze č. 1 této Smlouvy, blíže 

specifikovaný v příslušné Objednávce a podkladech Objednatele. Pro vyloučení pochybností 

Strany prohlašují, že Objednávka dle tohoto ustanovení je vystavována přímo na základě této 

Smlouvy a v těchto případech není předchozí nabídky Dodavatele zapotřebí. 

3.2 Objednávky činěné na základě této Smlouvy a nabídky Dodavatele.  

3.2.1 Objednatel je dále v průběhu doby trvání této Smlouvy dle svého vlastního uvážení a 

dle svých potřeb kdykoli oprávněn doručit Dodavateli poptávku na provedení Díla, 

jehož předmětem není Předmět díla uvedený v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen 

„Poptávka“), a to prostřednictvím e-mailu na kontaktní údaje Dodavatele uvedené v 

čl. 9. této Smlouvy.   

3.2.2 Neurčí-li Objednatel lhůtu delší, zavazuje se Dodavatel do jednoho (1) pracovního dne 

od obdržení Poptávky, předat / doručit kontaktní osobě Objednatele uvedené v čl. 9. 

této Smlouvy písemnou cenovou nabídku na realizaci Poptávky (dále jen „Nabídka“), 

která bude obsahovat minimálně: 

3.2.2.1 položkovou cenovou kalkulaci za provedení Díla specifikovaného v 

Poptávce,  

3.2.2.2 požadavky na součinnost ze strany Objednatele, 

3.2.2.3 časový harmonogram provádění Díla specifikovaného v Poptávce, 

3.2.2.4 podrobnou specifikaci řešení / způsobu provádění Díla 

specifikovaného v Poptávce, 

3.2.2.5 mezní termín platnosti Nabídky, který nebude kratší než třicet (30) 

pracovních dní od doručení Nabídky Objednateli. 

3.2.3 Přijme-li Objednatel Nabídku, doručí Dodavateli v termínu platnosti Nabídky 

Objednávku. Objednatel si vyhrazuje právo po vyhodnocení Nabídky nevystavit 

Objednávku na provedení Díla. 

3.3 Strany se dohodly, že doručením Objednávky (a to jak Objednávky ve smyslu čl. 3.1 Smlouvy, 

tak Objednávky ve smyslu čl. 3.2. Smlouvy) Dodavateli je mezi Stranami uzavřena dílčí smlouva 

o dílo, jejímž předmětem je závazek Dodavatele provést řádně a včas na svůj náklad a 

nebezpečí pro Objednatele Dílo a závazek Objednatele řádně provedené Dílo převzít a zaplatit 

za něj Dodavateli Cenu, a která se v podmínkách, jež nejsou v Objednávce, resp. dílčí smlouvě 

o dílo, výslovně upraveny, řídí touto Smlouvou (dále jen „Dílčí smlouva“).  

3.4 Objednatel je oprávněn doručovat Objednávky Dodavateli prostřednictvím e-mailu na kontaktní 

údaje Dodavatele uvedené v čl. 9. této Smlouvy.  

3.5 Z administrativních důvodů se Dodavatel zavazuje potvrdit doručení Objednávky zasláním 

podepsané Objednávky emailem v naskenované podobě na kontaktní údaje Objednatele 

uvedené v čl. 9. této Smlouvy, resp. na kontaktní údaje uvedené na Objednávce, a to do 1 

pracovního dne od doručení Objednávky Dodavateli. V případě rozporu mezi kontaktními údaji 
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uvedenými v čl. 9. této Smlouvy a údaji uvedenými na Objednávce mají přednost údaje uvedené 

na Objednávce. Poruší-li Dodavatel svou výše uvedenou povinnost, má Objednatel právo 

kontaktovat Dodavatele za účelem podání vysvětlení. 

 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, BALENÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

4.1 Dodavatel se zavazuje provést Dílo: 

4.1.1 V případě Objednávek činěných přímo na základě této Smlouvy (tj. Objednávek ve 

smyslu čl. 3.1 Smlouvy): nejpozději v příslušném termínu plnění uvedeném v příloze 

č. 1 Smlouvy počítaném ode dne doručení Objednávky Dodavateli. Bude-li však 

v Objednávce uvedeno více druhů tiskovin, resp. jiných tiskových produktů, pro které 

jsou v příloze č. 1 Smlouvy stanoveny odlišné termíny plnění, bude Dílo provedeno po 

částech s tím, že příslušnou část Díla je Dodavatel povinen provést nejpozději 

v příslušném termínu plnění uvedeném v příloze č. 1 této Smlouvy počítaném ode dne 

doručení Objednávky Dodavateli. Tím však není dotčeno právo Dodavatele provést 

celé Dílo v termínu plnění, který je ze všech takových termínů plnění nejkratší. Strany 

si sjednávají, že po předchozí dohodě Stran může být v Objednávce uveden jiný termín 

plnění/termíny plnění. V takovém případě bude přílohu Objednávky tvořit potvrzení 

Dodavatele (byť v podobě emailové zprávy), že se změnou termínu plnění/termínů 

plnění souhlasí. V případě rozporu termínů plnění uvedených ve Smlouvě a 

v Objednávce má přednost termín plnění/termíny plnění uvedené v Objednávce, tvoří-

li přílohu Objednávky výše uvedené potvrzení Dodavatele;    

4.1.2 V případě Objednávek činěných na základě této Smlouvy a Nabídky (tj. Objednávek 

ve smyslu čl. 3.2 Smlouvy): nejpozději v termínu plnění uvedeném v Nabídce (viz čl. 

3.2.2.3 Smlouvy). Bude-li však v Objednávce uvedeno více druhů tiskovin, resp. jiných 

tiskových produktů, pro které jsou v Nabídce stanoveny odlišné termíny plnění, bude 

Dílo provedeno po částech s tím, že příslušnou část Díla je Dodavatel povinen provést 

nejpozději v příslušném termínu plnění uvedeném v Nabídce. Tím však není dotčeno 

právo Dodavatele provést celé Dílo v termínu plnění, který je ze všech takových 

termínů plnění nejkratší.    

4.2 Dodavatel je povinen předat Dodavateli Dílo, resp. část Díla v příslušném Termínu plnění 

v místě určeném Objednatelem v Objednávce nacházejícím se v České republice.   

4.3 Dodavatel poskytne Objednateli součinnost související s uskladněním Předmětu díla, zejména 

provede vykládku Předmětu díla a dopraví jej vlastními silami/prostředky do skladovacích 

prostor Objednatele určených Objednatelem, není-li Stranami dohodnuto jinak. Pro vyloučení 

pochybností Strany prohlašují, že výše uvedené se uplatní i v případech, kdy je Dílo předáváno 

po částech. Odměna za tuto součinnost je zahrnuta v Ceně. Pro vyloučení pochybností Strany 

prohlašují, že neposkytne-li Dodavatel Objednateli výše uvedenou součinnost, není Objednatel 

povinen Dílo, resp. část Díla převzít. V takovém případě není Objednatel v prodlení se splněním 

své povinnosti. Nepřevezme-li Objednatel Dílo, resp. část Díla z důvodu výše uvedeného, není 

Dodavatel oprávněn domáhat se po Objednateli jakéhokoli peněžitého plnění, zejména úhrady 

nákladů. 

4.4 Dodavatel je povinen předat Předmět díla Objednateli řádně a vhodně zabalený tak, aby během 

přepravy nedošlo k jeho poškození. Každé balení tiskovin, resp. jiných tiskových produktů bude 

opatřeno etiketou, na které bude uvedeno: název a číslo položky (pokud bude na Objednávce 

uvedeno) každé tiskoviny, resp. jiného tiskového produktu nacházejícího se v příslušném 

balení, množství každé tiskoviny, resp. jiného tiskového produktu nacházejícího se v příslušném 

balení a celkové množství tiskovin, resp. jiných tiskových produktů dodaných v rámci realizace 
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Díla, resp. příslušné části Díla. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že balení a 

opatření etiketou ve smyslu tohoto ustanovení Smlouvy je zahrnuto v Ceně. 

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

5.1 Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli součinnost pro realizaci Díla spočívající v: 

5.1.1 poskytnutí informací a podkladů potřebných pro realizaci Díla. 

5.2 Dodavatel je povinen provést Dílo tak, aby byla příslušná objednaná tiskovina, resp. příslušný 

objednaný jiný tiskový produkt (jež jsou Předmětem díla) v souladu s (tiskovými) podklady 

vztahujícími se k takové tiskovině, resp. k takovému jinému tiskovému produktu, poskytnutými 

Dodavateli Objednatelem. 

5.3 V případě realizace Díla na základě Dílčí smlouvy uzavřené doručením Objednávky ve smyslu 

čl. 3.1 Smlouvy Dodavateli je Objednatel povinen poskytnout Dodavateli informace a podklady 

potřebné pro realizaci Díla nejpozději do 5 pracovních dní ode dne doručení Objednávky 

Dodavateli. Výše uvedená lhůta k poskytnutí informací a podkladů je již zohledněna 

v příslušném termínu plnění uvedeném v příloze č. 1 této Smlouvy. Strany si mohou sjednat i 

odlišnou lhůtu k poskytnutí informací a podkladů potřebných pro realizaci Díla. V takovém 

případě bude v Objednávce uvedena tato odlišná lhůta a přílohu Objednávky bude tvořit 

potvrzení Dodavatele (byť v podobě emailové zprávy), že s touto odlišnou lhůtou souhlasí. 

5.4 V případě realizace Díla na základě Dílčí smlouvy uzavřené doručením Objednávky ve smyslu 

čl. 3.2 Smlouvy Dodavateli je Objednatel povinen předat Dodavateli informace a podklady 

potřebné pro realizaci Díla ve lhůtě uvedené v Nabídce (viz čl. 3.2.2.2 Smlouvy). Lhůta 

k poskytnutí informací a podkladů je již zohledněna v příslušném termínu plnění uvedeném 

v Nabídce (viz čl. 3.2.2.3 Smlouvy).   

5.5 Nedohodnou-li se Strany jinak, je místem poskytnutí informací a podkladů potřebných pro 

realizaci Díla ze strany Objednatele Dodavateli sídlo Objednatele. 

5.6 Objednatel má právo zúčastnit se a být přítomen realizaci Díla. Dodavatel je povinen toto 

Objednateli k jeho výzvě ihned umožnit. 

5.7 Dodavatel se zavazuje: 

5.7.1 provést každé Dílo v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami, příslušnou Dílčí 

smlouvou a příslušnými informacemi a podklady předanými Dodavateli Objednatelem, 

provést pokyny Objednatele, resp. pověřených zaměstnanců Objednatele, pokud 

budou v souladu s touto Smlouvou, resp. příslušnou Dílčí smlouvou, a nebudou bránit 

řádnému provedení Díla (na případnou nevhodnost pokynů je Dodavatel povinen 

Objednatele upozornit), a dále provést Dílo v souladu s řádnou praxí na svůj náklad a 

na své nebezpečí a odstranit jakékoli vady vytčené při předání nebo v Záruční době; 

5.7.2 konzultovat výběr svých subdodavatelů (i zahraničních) s Objednatelem a vyžádat si 

jeho předchozí písemný souhlas s výběrem konkrétního subdodavatele. V případě 

využití subdodavatele pro splnění závazku z této Smlouvy, resp. kterékoli z Dílčích 

smluv, odpovídá Dodavatel Objednateli tak, jako by závazek plnil sám. V této 

souvislosti se Dodavatel zejména zavazuje nahradit Objednateli veškerou újmu 

způsobenou Objednateli subdodavatelem.  

5.7.3 udržovat pojištění pro případ škody, kterou by mohl způsobit při realizaci Díla a 

v souvislosti s ním, jakož i pro případ škod způsobených třetími osobami, a to 

minimálně ve výši níže uvedené pojistné částky. Sjednání předmětného pojištění 
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doložil Dodavatel před podpisem této Smlouvy příslušnými pojistnými smlouvami na 

pojistnou částku 1 000 000 Kč. 

5.8 Dodavatel není oprávněn užít informace a podklady poskytnuté Dodavateli Objednatelem pro 

své vlastní potřeby či potřeby třetích osob. 

5.9 Dodavatel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí, které mu Objednatel pro provedení Díla poskytl, zejména na nevhodnost poskytnutých 

podkladů (především pak na nevhodnost tiskových dat) nebo na nevhodnost pokynů 

Objednatele k provedení Díla, resp. na nevhodnost požadavků Objednatele (např. Dílo nebude 

dle pokynu/požadavku Objednatele realizovatelné). 

 

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

6.1 Předání a převzetí každého Díla, resp. každé části Díla proběhne na základě předávacího 

protokolu. 

6.2 Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, resp. část Díla (předává-li se pouze část Díla), 

která nebyla řádně dokončena. O odmítnutí převzetí Díla, resp. části Díla Objednatelem bude 

sepsán zápis podepsaný oběma Stranami. 

6.3 Převezme-li Objednatel Dílo, resp. část Díla (předává-li se pouze část Díla), která nebyla řádně 

dokončena, je oprávněn v předávacím protokole uvést seznam zjištěných vad. Nedohodnou-li 

se Strany jinak, je Dodavatel povinen odstranit předmětné vady do sedmi (7) pracovních dnů 

ode dne protokolárního předání Díla, resp. části Díla. Pro vyloučení pochybností Strany 

prohlašují, že seznam zjištěných vad uvedený v předávacím protokole se nepovažuje za úplný; 

právo Objednatele vytknout zjevné vady ve lhůtě dle čl. 6.5 Smlouvy, resp. skryté vady, není 

dotčeno.   

6.4 Pro vyloučení pochybností se ujednává, že je výlučným právem Objednatele rozhodnout, zda 

Dílo, resp. část Díla vykazující vady převezme, anebo jej/ji odmítne převzít.  

6.5 Strany si ujednaly, že Objednatel je oprávněn oznámit zjevné vady Díla, resp. části Díla 

(předává-li se pouze část Díla) Dodavateli ve lhůtě, kterou lze na Objednateli (zejména 

s ohledem na druh a množství tiskovin, resp. jiných tiskových produktů předaných Objednateli 

jako Předmět díla) spravedlivě požadovat, minimálně však ve lhůtě do 7 pracovních dní ode 

dne protokolárního převzetí Díla, resp. části Díla. Nedohodnou-li se Strany jinak, je Dodavatel 

povinen odstranit oznámené vady do sedmi (7) pracovních dnů ode dne jejich oznámení 

Dodavateli. 

6.6 Prodlením Objednatele s převzetím Díla, resp. části Díla (předává-li se pouze část Díla) 

nevzniká Dodavateli právo na svépomocný prodej Předmětu díla. Ustanovení § 2609 

Občanského zákoníku se neaplikuje. 

 

 

7. UJIŠTĚNÍ DODAVATELE A ZÁRUKA ZA JAKOST 

7.1 Dodavatel Objednatele ujišťuje a odpovídá za to, že provedením Díla a užíváním Předmětu díla 

Objednatelem či jakoukoli třetí osobou, jíž Objednatel poskytl souhlas s užíváním, resp. 

poskytnutím jakéhokoli plnění Dodavatelem Objednateli na základě této Smlouvy, resp. Dílčích 

smluv, a užíváním jakéhokoli výsledku plnění Dodavatele Objednateli na základě této Smlouvy, 

resp. Dílčích smluv Objednatelem či jakoukoli třetí osobou, jíž Objednatel poskytl souhlas 

s užíváním, nebude zasaženo do práv třetích osob, včetně práv třetích osob z průmyslového 

nebo jiného duševního vlastnictví (zejména nedojde k ohrožení nebo porušení takového práva). 
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V případě, že se výše uvedené ujištění Dodavatele ukáže být nepravdivým, je Dodavatel 

odpovědný za veškeré důsledky z toho plynoucí, zejména je povinen neprodleně, nejpozději 

však do deseti (10) pracovních dnů od výzvy Objednatele, zajistit Objednateli (resp. třetí osobě, 

jíž Objednatel poskytl souhlas s užíváním Předmětu díla, resp. jiného výsledku plnění) právo 

užívat Předmět díla, resp. jakýkoli jiný výsledek plnění Dodavatele Objednateli na základě této 

Smlouvy, resp. Dílčí smlouvy, jež nebude narušovat práva třetích osob, včetně práv třetích osob 

z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a nahradit Objednateli, resp. takové třetí 

osobě, veškerou újmu, která mu/jí tím byla způsobena. 

7.2 Záruka za jakost Díla.  

7.2.1 Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce 24 měsíců (dále jen 

„Záruční doba“). Záruční doba počíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem. 

Předává-li se Dílo po částech, běží Záruční doba ve vztahu ke každé předané části 

Díla zvlášť a počíná běžet dnem převzetí příslušné části Díla Objednatelem.  

7.2.2 Objednatel je oprávněn oznámit na kontaktní údaje Dodavatele Vadu, která se vyskytla 

v průběhu Záruční doby, v takové době po jejím zjištění, kterou lze na Objednateli 

rozumně požadovat (dále též „Vytčení vady“ a „Vytčená vada“).  

7.2.3 Dodavatel se zavazuje Vytčenou vadu odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů 

po obdržení oznámení Objednatele obsahujícího Vytčení vady, a to některým z níže 

uvedených způsobů: 

7.2.3.1 provedením náhradního Díla, resp. příslušné části Díla, která bude 

bez vad, nebo 

7.2.3.2 dohodou Stran na jiném způsobu řešení reklamace spočívajícím 

například v poskytnutí slevy z Ceny příslušného Díla. O jiném 

způsobu vyřešení reklamace, bude-li dohodnut, Strany vystaví 

písemné potvrzení.  

7.2.4 Při předání Díla, resp. části Díla s odstraněnou Vadou se čl. 6. této Smlouvy použije 

přiměřeně. 

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1 Objednatel se zavazuje za řádně provedené Dílo zaplatit Dodavateli: 

8.1.1 v případě Díla realizovaného na základě Dílčí smlouvy uzavřené doručením 

Objednávky ve smyslu čl. 3.1 Smlouvy Dodavateli: cenu určenou na základě ceníku, 

jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy; 

8.1.2 v případě Díla realizovaného na základě Dílčí smlouvy uzavřené doručením 

Objednávky ve smyslu čl. 3.2 Smlouvy Dodavateli: cenu uvedenou v Objednávce 

odpovídající Nabídce 

(dále jen „Cena“). 

8.2 Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, tato daň bude připočtena k Ceně vždy ve výši dle 

platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. 

8.3 Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že Cena zahrnuje veškeré a jakékoliv náklady, 

poplatky a platby vzniklé Dodavateli v souvislosti s prováděním Díla dle této Smlouvy, zejména 

veškeré náklady na materiály, dopravu, vykládku, zkoušky, povolení, cla, poplatky, daně, balení 

atd.  
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8.4 Právo Dodavatele na zaplacení Ceny vzniká předáním řádně dokončeného Díla Objednateli 

s tím, že Cena Díla bude Objednatelem zaplacena Dodavateli na základě faktury vystavené 

Dodavatelem. Strany se dohodly, že Dodavatel bude fakturovat Ceny za Díla řádně provedená 

v příslušném kalendářním měsíci vždy na základě jedné faktury. Za datum uskutečnění 

zdanitelného plnění se považuje vždy poslední den měsíce, za který je fakturováno. Podkladem 

pro zaplacení fakturované Ceny, resp. fakturovaných Cen budou tyto dokumenty.  

 originál řádně vystavené faktury/daňového dokladu 

 kopie předávacího protokolu, resp. předávacích protokolů vztahujících se ke 
všem fakturovaným Dílům podepsaných oběma Stranami. 

 

Výše uvedené doklady musí být doručeny jako sken ve formátu pdf na emailovou adresu 

Objednatele pro zasílání faktur: 

   invoices@cah.cz. 

8.5 Doba splatnosti Dodavatelem vystavené faktury je třicet (30) dnů ode dne jejího doručení 

Objednateli. Nedílnou přílohou faktury bude kopie Stranami podepsaného předávacího 

protokolu, resp. předávacích protokolů vztahujících se ke všem fakturovaným Dílům, a na všech 

fakturách musí být uvedená čísla všech objednávek. Připadne-li termín splatnosti na sobotu, 

neděli, den pracovního volna a den pracovního klidu ve smyslu platných a účinných právních 

předpisů České republiky nebo na 31. 12. nebo den, který není pracovním dnem podle zákona 

č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se termín splatnosti 

na nejbližší následující pracovní den. K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním Ceny, 

resp. částky odpovídající součtu Cen (je-li faktura vystavena na více Cen) z účtu Objednatele. 

8.6 Došlá faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních 

předpisů ČR, zejména zákona o DPH a musí obsahovat ve vztahu k plnění věcně správné 

údaje. Objednatel má po obdržení dokladu 10 dní na posouzení toho, zda je v pořádku a na 

jeho vrácení, pokud obsahuje chyby. Vrácením chybně vystaveného dokladu se doba splatnosti 

přerušuje a po doručení správně vystaveného dokladu začíná běžet doba nová. 

8.7 Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením Ceny, resp. částky odpovídající součtu Cen (je-

li faktura vystavena na více Cen), sjednávají Strany úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné 

částky za každý započatý den prodlení. 

8.8 Provede-li Dodavatel Dílo ve větším rozsahu, tj. dodá-li Dodavatel Objednateli více tiskovin, 

resp. jiných tiskových produktů, než kolik bylo Objednatelem objednáno, není Objednatel 

povinen uhradit cenu za toto přebytečné množství ani v případě, kdy ho bez zbytečného odkladu 

neodmítl. 

8.9 Ustanovení § 1932 a § 1933 Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu a závazky z Dílčích 

smluv nepoužijí. Existuje-li více splatných závazků vzniklých z této Smlouvy, je výhradním 

právem Objednatele určit, na jaký závazek bude nejdříve plněno. 

8.10 Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že i v případě, kdy by Objednatel převzal pouze 

část Díla, vzniká právo Dodavatele na zaplacení Ceny až řádným provedením celého Díla. 

Dodavatel není oprávněn požadovat během provádění Díla přiměřenou část Ceny (odměny) 

s přihlédnutím k nákladům vynaloženým na provádění Díla. 

8.11 Dodavatel se zavazuje v případě, že celkový součet Cen Děl provedených v průběhu období 

každého kalendářního roku trvání Smlouvy (dále jen „Rozhodné období“) dosáhne určité výše, 

poskytnout Objednateli obratovou slevu. Výše obratové slevy je dohodou Stran stanovena 

v následující výši:   

8.11.1 1% je-li součet Cen Děl v rozmezí 200 000,- až 500 000,- Kč bez 

DPH,     

8.11.2 2% je-li součet Cen Děl v rozmezí 500 001,- až 1 500 000,- Kč bez DPH, 

mailto:invoices@cah.cz
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8.11.3 4% je-li součet Cen Děl v rozmezí 1 500 001 a více Kč bez DPH. 

8.12 Dodavatel se zavazuje slevu uvedenou v článku 8.11 Smlouvy poskytnout formou dobropisu – 

opravného daňového dokladu, který bude Dodavatelem vystaven a doručen Objednateli 

nejpozději do 10 dnů od uplynutí Rozhodného období.  K obratové slevě bude připočítána DPH 

dle platných zákonných ustanovení. Dobropisovaná částka bude Objednateli připsána na 

bankovní účet, uvedený v záhlaví Smlouvy do 17 dnů od data vystavení dobropisu. 

8.13 Strany se dohodly, že dojde-li z jakéhokoliv důvodu k ukončení trvání Smlouvy v průběhu 

Rozhodného období, zavazuje se Dodavatel poskytnout Objednateli alikvotní část obratové 

slevy.  

8.14 Pokud v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 

Dodavatel: 

8.14.1 bude rozhodnutím správce daně určen jako nespolehlivý plátce, nebo 

8.14.2 bude vyžadovat úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle této Smlouvy, resp. Dílčí 

smlouvy, na bankovní účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, nebo bankovní účet vedený poskytovatelem platebních 

služeb mimo území ČR, 

je Objednatel oprávněn uhradit na bankovní účet Dodavatele pouze Cenu za poskytnuté 

zdanitelné plnění, resp. částku odpovídající součtu Cen za poskytnuté zdanitelné plnění (je-li 

faktura vystavena na více Cen) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH, je-li 

účtovaná a je-li dle Smlouvy, resp. Dílčí smlouvy / Dílčích smluv součástí úhrady ze strany 

Objednatele, je Objednatel oprávněn uhradit přímo na účet příslušného správce daně. V 

takovém případě se částka ve výši DPH nepovažuje za neuhrazený závazek vůči Dodavateli, 

Dodavatel tak není oprávněn požadovat doplatek DPH ani uplatňovat jakékoliv smluvní sankce, 

úroky z prodlení či smluvní pokuty. O tomto postupu je Objednatel povinen Dodavatele 

informovat, a to nejpozději k datu úhrady Ceny, resp. částky odpovídající součtu Cen (je-li 

faktura vystavena na více Cen).  

 

9. KONTAKTNÍ ÚDAJE 

9.1 Kontaktní údaje Objednatele: 

9.1.1 adresa Objednatele pro doručování: 

Český Aeroholding, a.s. 
Jana Kašpara 1069/1 
160 08 Praha 6 
Česká republika 
 
 

 
 

9.1.2 Kontaktní údaje Objednatele pro doručování Nabídek a potvrzení o doručení 

Objednávky prostřednictvím e-mailu: 
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9.2 Kontaktní údaje Dodavatele: 

 
9.2.1 adresa Dodavatele pro doručování: 

Tiskárna POLYGRAF, s.r.o. 
V Holešovičkách 97/3 
182 00 Praha 8 
Česká republika 
 
k rukám: 

 

9.2.2 Kontaktní údaje Dodavatele pro doručování Poptávek a Objednávek prostřednictvím 

e-mailu:  

 
 
9.2.3 Kontaktní údaje Dodavatele pro vytýkání Vad: 

Tiskárna POLYGRAF, s.r.o. 
V Holešovičkách 97/3 
182 00 Praha 8 
Česká republika 
 
k rukám: 

 

 

 

10. TRVÁNÍ SMLOUVY 

10.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu dvou (2) let ode dne nabytí její účinnosti. Smlouva nabývá 

platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou. Stanoví-li však zvláštní právní 

předpis, že tato Smlouva může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším 

než den podpisu této Smlouvy poslední Stranou, nabývá tato Smlouva účinnosti až dnem, ke 

kterému může tato Smlouva nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve.  

10.2 Tato Smlouva končí svoji platnost a účinnost: 

10.2.1 písemnou dohodou Stran; 

10.2.2 výpovědí Objednatele bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 2 měsíce, která začíná 

běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla 

výpověď doručena Dodavateli; 

10.2.3 uplynutím doby, na kterou byla uzavřena; 

10.2.4 odstoupením s okamžitou účinností dle čl. 10.3 až čl. 10.5 této Smlouvy. 

10.3 Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména v případě, že:  
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10.3.1 Dodavatel poruší některou z povinností dle této Smlouvy, resp. jakékoli Dílčí smlouvy, 

a nápravu nezjedná ani ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení písemné výzvy 

Objednatele;  

10.3.2 Dodavatel se ocitl v insolvenci (bylo zahájeno insolvenční řízení), likvidaci či bylo 

zahájeno exekuční řízení. 

10.4 Dodavatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě jejího podstatného porušení 

Objednatelem, když Strany pro vyloučení pochybností  sjednávají, že podstatným porušením 

se rozumí případ kdy:  

10.4.1 Objednatel je v prodlení se zaplacením Ceny Díla po dobu delší než šedesát (60) dnů 

a Objednatel nezjedná nápravu ani do patnácti (15) dnů od doručení písemné výzvy 

Dodavatele ke zjednání nápravy Objednateli.   

10.5 Dodavatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud bylo rozhodnuto o úpadku 

Objednatele. 

10.6 Odstoupení dle této Smlouvy je účinné okamžikem, kdy bylo druhé Straně písemně oznámeno. 

10.7 Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy zejména v případě, 

že: 

10.7.1 Objednateli nebude doručeno potvrzení o doručení Objednávky ani v dodatečné lhůtě 

jednoho (1) pracovního dne po kontaktování Objednatelem ve smyslu čl. 3.5 Smlouvy; 

10.7.2 Dodavatel poruší svou povinnost provést Dílo, resp. část Díla v příslušném Termínu 

plnění a tuto povinnost nesplní ani v dodatečné lhůtě pěti (5) pracovních dní ode dne 

marného uplynutí příslušného Termínu plnění, nebo 

10.7.3 Dodavatel poruší svou povinnost odstranit vady Díla, resp. části Díla ve lhůtě dle čl. 

6.3 Smlouvy, resp. svou povinnost odstranit vady Díla, resp. části Díla ve lhůtě dle čl. 

6.5 Smlouvy a tuto povinnost nesplní ani v dodatečné lhůtě pěti (5) pracovních dní ode 

dne marného uplynutí předmětné lhůty, nebo 

10.7.4 Dodavatel poruší svou povinnost odstranit Vytčené vady ve lhůtě dle čl. 7.2.3 Smlouvy 

a tuto povinnost nesplní ani v dodatečné lhůtě pěti (5) pracovních dní ode dne marného 

uplynutí předmětné lhůty, nebo 

10.7.5 Dodavatel poruší svou povinnost zajistit Objednateli (resp. třetí osobě, jíž Objednatel 

poskytl souhlas s užíváním Předmětu díla, resp. jiného výsledku plnění) právo užívat 

Předmět díla, resp. jakýkoli jiný výsledek plnění Dodavatele Objednateli na základě 

této Smlouvy, resp. Dílčí smlouvy, jež nebude narušovat práva třetích osob, včetně 

práv třetích osob z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, ve lhůtě uvedené 

v čl. 7.1 Smlouvy a tuto svou povinnost nesplní ani v dodatečné lhůtě deseti (10) 

pracovních dnů ode dne uplynutí předmětné lhůty, nebo 

10.7.6 Dodavatel uzavře smlouvu nebo smlouvy se subdodavatelem nebo subdodavateli na 

provedení Díla, resp. jeho části bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

Strany sjednávají, že v případě odstoupení od Dílčí smlouvy dle čl. 10.7.3 a 10.7.4 Smlouvy je 

Objednatel oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy i částečně, a to ve vztahu k té části Díla 

vztahující se tiskovinám, resp. tiskovým produktům, jež mají vady.  

10.8 Strany se dohodly, že Dodavatel je oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy v případě, že: 

10.8.1 Objednatel je v prodlení s úhradou Ceny Díla provedeného na základě předchozí Dílčí 

smlouvy déle než 30 dnů. 



ev.číslo Smlouvy Objednatele: 0124002672  ev.číslo Smlouvy Dodavatele…………………… 

 

 

 

 

12 

10.9 Odstoupením od Dílčí smlouvy není dotčena platnost této Smlouvy. 

10.10 Strany sjednávají, že i po ukončení této Smlouvy některým ze způsobů uvedených ve Smlouvě 

či v platných právních předpisech zůstává zachována platnost a účinnost též (tj. kromě případů 

stanovených platnými právními předpisy) ustanovení týkajících se obchodního tajemství a 

důvěrných informacích a ustanovení o náhradě škody a o smluvních pokutách, která jsou 

součástí Smlouvy, včetně ujednání Smlouvy podmiňujících nárok na smluvní pokutu.  

11. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

11.1 Dodavatel se zavazuje zaplatit Objednateli: 

11.1.1 za porušení povinnosti Dodavatele předat / doručit Objednateli řádně vyhotovenou 

Nabídku ve lhůtě uvedené v čl. 3.2.2 této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 

za každý započatý den prodlení se splněním předmětné povinnosti;  

11.1.2 za porušení povinnosti Dodavatele provést Dílo, resp. část Díla v příslušném Termínu 

plnění smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny (bez DPH) takového Díla, a to za každý 

započatý den prodlení se splněním předmětné povinnosti; 

11.1.3 za porušení povinnosti Dodavatele odstranit vady uvedené v seznamu zjištěných vad 

ve lhůtě sjednané Stranami ve smyslu čl. 6.3 Smlouvy a nesjednali-li si Strany takovou 

lhůtu, pak ve lhůtě uvedené v čl. 6.3 Smlouvy, resp. za porušení povinnosti Dodavatele 

odstranit vady oznámené Dodavateli dle čl. 6.5 Smlouvy ve lhůtě sjednané Stranami 

ve smyslu čl. 6.5 Smlouvy a nesjednali-li si Strany takovou lhůtu, pak ve lhůtě uvedené 

v čl. 6.5 Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny (bez DPH) Díla, o jehož vadu 

se jedná, a to za každý započatý den prodlení se splněním předmětné povinnosti; 

11.1.4 za porušení povinnosti Dodavatele odstranit Vytčenou vadu ve lhůtě uvedené v čl. 

7.2.3 Smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny (bez DPH) Díla, o jehož vadu se 

jedná, a to za každý započatý den prodlení se splněním předmětné povinnosti. 

11.1.5 za porušení povinnosti Dodavatele zajistit Objednateli (resp. třetí osobě, jíž Objednatel 

poskytl souhlas s užíváním Předmětu díla, resp. jiného výsledku plnění) právo užívat 

Předmět díla, resp. jakýkoli jiný výsledek plnění Dodavatele Objednateli na základě 

této Smlouvy, resp. příslušné Dílčí smlouvy, jež nebude narušovat práva třetích osob, 

včetně práv třetích osob z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, ve lhůtě 

stanovené v čl. 7.1 Smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny (bez DPH) Díla, o 

jehož Předmět díla se jedná, resp. k němuž se jiný výsledek plnění Dodavatele 

vztahuje, a to za každý započatý den prodlení se splněním předmětné povinnosti; 

11.1.6 za porušení povinnosti vystavit a/nebo doručit Objednateli dobropis ve lhůtě dle čl. 8.12 

Smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení se 

splněním povinnosti; 

11.1.7 za porušení povinnosti zaplatit Objednateli částku odpovídající obratové slevě ve lhůtě 

uvedené v čl. 8.12 Smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 

započatý den prodlení se splněním předmětné povinnosti. 

11.2 V případě, že jednou okolností dojde k porušení více článků této Smlouvy, resp. Dílčí smlouvy 

a/nebo by bylo možné výkladem dospět k závěru, že porušením jedné z povinností stanovených 

Smlouvou, resp. Dílčí smlouvou, by mělo dojít ke vzniku povinnosti Dodavatele uhradit na výzvu 

Objednatele smluvní pokutu dle dvou nebo více ustanovení Smlouvy, je Dodavatel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu pouze podle toho ustanovení, které zakládá povinnost 

uhradit smluvní pokutu vyšší. 
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11.3 Uplatněním práva Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, resp. zaplacením smluvní pokuty 

není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v plné výši. I v případě, kdy bude smluvní 

pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo Objednatele na náhradu újmy v plné 

výši.  Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností 

(kdykoliv během trvání této Smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo 

Objednatele na náhradu újmy v plné výši.  

11.4 Způsobí-li Dodavatel Objednateli nemajetkovou újmu, je povinen ji odčinit v plné výši. 

 

12. DŮVĚRNÉ INFORMACE A OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ 

12.1 Strany se dohodly, že veškeré informace, které Objednatel písemně označí jako „důvěrné“, 

zůstanou utajeny (dále jen „Důvěrné informace“). 

12.2 Strany se dohodly, že Dodavatel nesdělí třetí straně Důvěrné informace a přijme taková opatření, 

která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na 

případy, kdy:  

12.2.1 Dodavatel má opačnou povinnost stanovenou zákonem; a/nebo 

12.2.2 Dodavatel takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti za předpokladu, že Dodavatel písemně oznámí Objednateli, které třetí 

osobě byla Důvěrná informace zpřístupněna, a zaváže tuto třetí osobou stejnou 

povinností mlčenlivosti jako má sám; a/nebo 

12.2.3 se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením 

povinností vyplývajících z tohoto článku; a/nebo  

12.2.4 Objednatel dá ke zpřístupnění konkrétní Důvěrné informace předchozí písemný 

souhlas. 

12.3 Poruší-li Dodavatel svoji povinnost mlčenlivosti dle čl. 12.2 Smlouvy, zavazuje se uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

12.4 Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou 

uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato 

Smlouva bude uveřejněna v registru smluv. 

12.5 Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách netvoří obchodní 

tajemství. Strany prohlašují, že není-li v příslušné Dílčí smlouvě uvedeno jinak, netvoří 

skutečnosti uvedené v Dílčích smlouvách obchodní tajemství.  

 

13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

13.1 Nejpozději do 7 pracovních dní po předání Díla, resp. Předmětu díla, Objednateli je Dodavatel 

povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od Objednatele v souvislosti 

s příslušnou Dílčí smlouvou obdržel.  

13.2 Dodavatel se vzdává námitky pozdního uplatnění práva dle § 2605 odst. 2 Občanského 

zákoníku a námitky pozdního uplatnění práva dle § 2618 Občanského zákoníku, a to v případě 

každého Díla, resp. každé Dílčí smlouvy uzavřené na základě této Smlouvy. 
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14. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

14.1 Salvátorská klauzule. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, 

nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či 

neúčinnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany se zavazují nahradit do pěti (5) 

pracovních dnů po doručení výzvy druhé Strany neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné 

ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným, jehož znění bude odpovídat 

účelu vyjádřenému původním ustanovením a touto Smlouvou jako celkem. 

14.2 Vyšší moc.  

14.2.1 Ani jedna ze Stran nebude v prodlení se splněním svých závazků vyplývajících ze 

Smlouvy, resp. Dílčí smlouvy z důvodu existence okolnosti vyšší moci, pokud tato 

okolnost znemožní plnění závazků takovéto Strany vyplývající ze Smlouvy, resp. Dílčí 

smlouvy. Bezprostředně předcházející věta tohoto ustanovení platí pouze po dobu 

existence takové okolnosti vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k 

závazku nebo závazkům Strany přímo nebo bezprostředně ovlivněných takovou 

okolností vyšší moci. 

14.2.2 Za okolnost vyšší moci se pokládají takové události, které Strana nemohla v době 

uzavření Smlouvy předvídat a které Straně objektivně brání v plnění jejích závazků 

vyplývajících z této Smlouvy, resp. Dílčí smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se považují 

zejména válka, embargo, zásah státu nebo vlády, teroristický čin, živelné události a 

stávka zaměstnanců Objednatele. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za okolnost 

vyšší moci se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním závazků kterýchkoli dodavatelů 

či smluvních stran Dodavatele vůči Dodavateli, stávka zaměstnanců Dodavatele a 

dodavatelů a smluvních partnerů Dodavatele, jakož i insolvence, předlužení, konkurs, 

vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Dodavatele nebo jakéhokoliv 

dodavatele či smluvního partnera Dodavatele a exekuce majetku Dodavatele nebo 

jakéhokoliv dodavatele či smluvního partnera Dodavatele. 

14.2.3 Nastane-li kterákoliv z okolností vyšší moci popsaná v čl. 14.2.2 této Smlouvy, 

podnikne Strana, na jejíž straně překážka vznikla, veškeré kroky, které lze po takovéto 

Straně rozumně požadovat, jež povedou k obnově normální činnosti v souladu se 

Smlouvou, a to co nejrychleji s ohledem na okolnosti, které okolnost vyšší moci 

způsobily. Strana se zavazuje druhou Stranu informovat o tom, že nastala okolnost 

vyšší moci, bez zbytečného odkladu po té, co bude objektivně možné takovouto 

komunikaci uskutečnit. 

14.2.4 Pokud bude okolnost vyšší moci trvat po dobu delší než deset (10) pracovních dnů, 

zavazují se Strany na vzájemném jednání najít s využitím úsilí, které lze rozumně po 

Stranách požadovat, vhodné řešení nastalé situace. Jestliže kterákoli ze Stran 

přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení 

nějaké povinnosti vyplývající z této Smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se 

takové povinnosti s ohledem na její trvající nebo následné neplnění, porušení nebo 

nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud 

nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně. 

14.3 Rozhodné právo. Práva a povinnosti Stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou, se řídí 

ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími aplikovatelnými právními předpisy České 

republiky. Smlouva, Dílčí smlouvy, vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem a práva a 

povinnosti smluvních Stran z něj vyplývající se řídí a budou vykládány v souladu s právem 

České republiky.  
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14.4 Strany se dohodly, že ustanovení § 1766 (změna okolností), § 1793 (neúměrné zkrácení), § 

1796 (lichva), § 1799, § 1800 (smlouvy uzavírané adhezním způsobem) a § 2050 (smluvní 

pokuta a náhrada škody) Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu, Dílčí smlouvy a na vztahy 

z nich vyplývající nepoužijí. Strany se proto výslovně dohodly na následujících ustanoveních 

upravujících jejich práva a povinnosti odchylně od Občanského zákoníku: 

14.4.1 Strany na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku berou nebezpečí 

změny okolností. Žádné ze stran tak nevznikne právo domáhat se obnovení jednání o 

Smlouvě v případě takové podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 

Občanského zákoníku. 

14.4.2 Žádná ze Stran není oprávněna podat v souladu s ustanovením § 1766 Občanského 

zákoníku návrh soudu na změnu, resp. zrušení závazku ze Smlouvy. 

14.4.3 Dodavatel na sebe v souladu s § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku bere nebezpečí 

změny okolností. 

14.4.4 S ohledem na uzavření Smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání se Strany 

dále v souladu s ustanovením § 1801 Občanského zákoníku dohodly, že pro účely této 

Smlouvy se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku o smlouvách 

uzavíraných adhezním způsobem. 

14.5 Dodavatel prohlašuje, že není slabší stranou a že Objednatel svou kvalitu odborníka ani své 

hospodářské postavením nezneužívá k vytváření nebo k využití závislosti Dodavatele a k 

dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech stran.  

14.6 Dodavatel se vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této Smlouvy, resp. z Dílčí smlouvy, 

podle § 2000 odst. 2 Občanského zákoníku. 

14.7 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 

Strany  měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 

Smlouvy. Žádný projev vůle Stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev vůle učiněný 

po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 

Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran. Tato Smlouva nahrazuje veškeré ostatní 

písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této Smlouvy. 

14.8 Strany sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 

jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené  mezi 

Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této Smlouvy, 

ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

14.9 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy 

věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. Kromě 

ujištění, která si Strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná ze Stran žádná další práva 

a povinnosti v souvislosti s jakýmikoli skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla 

druhá Strana informace při jednání o této Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Strana 

úmyslně uvedla druhou Stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této Smlouvy. 

14.10 Pro vyloučení všechny pochybností Strany uvádějí, že žádný závazek dle této Smlouvy není 

fixním závazkem podle § 1980 Občanského zákoníku. 

14.11 Práva vzniklá z této Smlouvy, resp. z Dílčích smluv nesmí být postoupena, započtena nebo 

zastavena bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně. 

14.12 Odlišně od § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku si Strany sjednávají, že nejistá a/nebo 

neurčitá pohledávka Objednatele je způsobilá k započtení. 
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14.13 Objednatel může namítnout neplatnost této Smlouvy a/nebo jejího dodatku, resp. Dílčí 

smlouvy a/nebo jejího dodatku, z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo 

započato s plněním. 

14.14 Pro vyloučení pochybností Strany ujednávají, že ke splnění peněžitého dluhu podle této 

Smlouvy nelze použít směnku. 

14.15 Dodavatel jako strana, vůči níž se práva Objednatele jako věřitele ze Smlouvy promlčují, tímto 

výslovným prohlášením prodlužuje délku promlčecí doby práv věřitele (tzn. Objednatele) 

vyplývajících z této Smlouvy, resp. z Dílčích smluv na dobu patnácti (15) let. Objednatel 

s takovým prodloužením souhlasí. 

14.16 Má-li být Objednateli Dodavatelem hrazena jakákoli finanční částka, která se úročí, sjednávají 

si Strany výslovně, že v těchto případech lze požadovat úrok z úroku. 

14.17 Soud. Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s 

prováděním nebo výkladem této Smlouvy, resp. Dílčích smluv smírným jednáním a vzájemnou 

dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor do třiceti (30) dnů ode dne jeho vzniku, 

bude takový spor předložen jednou ze Stran věcně a místně příslušnému soudu. Strany si 

tímto sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele dle § 89a zákona č. 99/1963 

Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

14.18 Nedílnou součástí této Smlouvy je: 

14.18.1 Příloha č. 1 – Ceník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRANY TÍMTO PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TUTO SMLOUVU PŘEČETLY A ŽE SOUHLASÍ  

S JEJÍM OBSAHEM, NA DŮKAZ ČEHOŽ JI STVRZUJÍ SVÝMI PODPISY: 

 

Datum:  12.10.2017 Datum:  03.10.2017 

Za Objednatele: Za Dodavatele: 

    

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 

Jméno:  Jméno:  Daniel Vomáčka 

Funkce:  Funkce:  jednatel 

Tiskárna POLYGRAF, s.r.o. 

  

 

 




