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Preambule 

ALTRON, a.s., obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 3609, IČ: 649 48 251, DIČ: CZ64948251, se sídlem Praha 4, Novodvorská 994/138, PSČ 

142 21, (dále též jen „ALTRON“ nebo jen též ,,společnost ALTRON“) vydává tyto Obchodní podmínky pro 

nákup zboží a služeb, které stanoví všeobecná pravidla platná pro vztahy mezi společností ALTRON v 

postavení kupujícího a prodávajícími vyplývající z příslušných Smluv, jejichž předmětem je koupě a prodej 

zboží či poskytnutí služeb..
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Všeobecné nákupní podmínky 

VEŘEJNÉ 

Článek I Vymezení pojmů 

I.1 ALTRON. Obchodní společnost ALTRON, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 3609, IČ: 649 48 251, DIČ: CZ64948251, specifikovaná v 
Preambuli Obchodních podmínek; ve Smluvním vztahu v postavení kupujícího. 

I.2 Funkčnost. Způsobilost zboží sloužit ujednanému nebo obvyklému účelu. 

I.3 Místo předání. Místo dodání zboží v souladu se Smlouvou. 

I.4 Občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

I.5 Obchodní podmínky. Obchodní podmínky společnosti ALTRON pro nákup zboží a služeb (dále 
jen ”Obchodní podmínky”) ve znění účinném k okamžiku vzniku Smluvního vztahu platí pro 
všechny smluvní vztahy při dodání zboží mezi společností ALTRON a prodávajícím od okamžiku 
podepsání první právní listiny, která stvrzuje uzavření Smlouvy, do doby úplného vypořádání všech 
závazků a pohledávek vzniklých mezi společností ALTRON a prodávajícím. Zvláštní úprava 
obsažená ve Smlouvě se použije přednostně před obecnou úpravou Obchodních podmínek. Pokud 
zvláštní úprava některé otázky není v rozporu s Obchodními podmínkami ani jejich aplikaci výslovně 
nevylučuje, použije se společně s nimi jako jejich doplnění. Obchodní podmínky jsou nedílnou 
součástí Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že je vyloučeno, aby prodávající odkázal na své 
obchodní podmínky nebo jakékoliv jiné obchodní podmínky, např. vypracované odbornými nebo 
zájmovými organizacemi. 

I.6 Oprávněná osoba kupujícího. Osoba oprávněná jednat jménem společnosti ALTRON, která je k 
jednání jménem společnosti ALTRON určena Smlouvou. 

I.7 Oprávněná osoba prodávajícího. Osoba oprávněná jednat jménem prodávajícího, která tuto 
skutečnost prokáže dostatečnou osobní identifikací a zároveň písemnou listinou o tom, že je osobou 
oprávněnou jednat jménem prodávajícího (statutárním orgánem) nebo jej zastupovat, nebo která je 
k jednání jménem prodávajícího určena Smlouvou; společnost ALTRON je oprávněna požadovat, 
aby podpis prodávajícího na pověření nebo plné moci byl ověřen úředně nebo jiným způsobem 
akceptovaným v konkrétním případě společností ALTRON. 

I.8 Písemná forma jednání. Forma jednání určená v souladu s čl. XII. odst. 1 Obchodních podmínek. 

I.9 Prodávající. Právnická nebo fyzická osoba, která vstoupí do Smluvního vztahu se společností 
ALTRON podle ujednání Smlouvy. 

I.10 Rozhodné právo, právní režim. Právní vztahy mezi společností ALTRON a prodávajícím, pokud 
nejsou výslovně upraveny Obchodními podmínkami nebo Smlouvou či jiným smluvním ujednáním, 
se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy v platném znění. Smluvní 
strany vylučují použití ustanovení § 588 odst. 2 (tzn., že v právním styku mezi smluvními stranami 
se nepřihlíží k obchodním zvyklostem), § 1799 a § 1800 občanského zákoníku na tuto Smlouvu. 
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I.11 Řešení sporů, soudní místo. Spory případně vyplývající ze Smluvního vztahu budou přednostně 
řešeny dohodou smluvních stran. Nedojde-li ke smírné dohodě, budou všechny spory řešeny podle 
českého hmotného a procesního práva před věcně a místně příslušným soudem. Místně příslušným 
soudem, ve smyslu předchozí věty, je obecný soud společnosti ALTRON. 

I.12 Salvátorská doložka. Na ochranu Smluvního vztahu v ekonomickém a obchodním smyslu se 
stanoví následující. Pokud by některé ustanovení Obchodních podmínek, Smlouvy anebo jiného 
příslušného smluvního ujednání bylo shledáno nebo se stalo podle příslušné právní úpravy 
zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, nebude tím dotčena ani ovlivněna 
platnost, účinnost, vykonatelnost ani právní bezvadnost jiných ustanovení. Zdánlivé, neplatné, 
neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bude podle své povahy a při respektování původního 
obchodního záměru bezodkladně nahrazeno, doplněno nebo jinak upraveno výkladem nebo 
písemným dodatkem smluvních stran o novém obsahu ustanovení. To samé platí i pro případ 
smluvní mezery vyžadující úpravu. 

I.13 Smlouva. Smlouva mezi společností ALTRON a Prodávajícím upravuje některé konkrétní 
podmínky dodání předmětu plnění a společně se Obchodními podmínkami, dalšími příslušnými 
smluvními akty a příslušnými právními předpisy představuje úplné ujednání smluvních stran o 
podmínkách dodání zboží. 

I.14 Smluvní strana/smluvní strany. ALTRON nebo prodávající, jednotlivě či společně podle kontextu 

I.15 Smluvní vztah. Smluvní vztah je právní vztah mezi společností ALTRON a prodávajícím, který 
vzniká uzavřením Smlouvy; práva a povinnosti vyplývající se Smluvního vztahu se řídí Smlouvou, 
Obchodními podmínkami, dalšími příslušnými smluvními akty a příslušnými právními předpisy. 

I.16 Účinnost Obchodních podmínek. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01. 
11. 2018, a počínaje tímto dnem jsou závazné pro všechny nově vznikající vztahy, pro které jsou 
určeny, nebude-li jejich aplikace pro Smluvní vztah výslovně vyloučena. 

I.17 Vymezení pojmů. Pojmy psané v Obchodních podmínkách a ve Smlouvě velkými písmeny nebo s 
velkým počátečním písmenem a ostatní definované pojmy a sousloví, v jednotném i množném čísle, 
mají význam přiřazený k nim v těchto Obchodních podmínkách, příp. ve Smlouvě. 

I.18 Zákazník kupujícího. Fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která je konečným 
příjemcem zboží anebo služby dodávaného prodávajícím. 

I.19 Zkoušky funkčnosti. Zkoušky funkčnosti předmětu plnění ve smyslu v čl. VI Obchodních 
podmínek 

I.20 Zvláštní obchodní podmínky. Společnost ALTRON může vydat zvláštní obchodní podmínky 
upravující vztahy při specifických dodávkách zboží a služeb či jiného plnění určitého druhu. 
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Článek II Vznik a změna Smluvního vztahu 

II.1 Smluvní vztah mezi společností ALTRON a prodávajícím vzniká uzavřením Smlouvy způsobem a 
za podmínek tohoto čl. II Obchodních podmínek. 

II.2 ALTRON má právo zvolit pro vznik, změnu a zánik Smlouvy písemnou formu jako obligatorní i v 
případě, kdy právní předpisy písemnou formu nevyžadují.  

II.3 Smlouva se uzavírá zpravidla na základě návrhu smlouvy zpracovaného společností ALTRON.  O 
návrh společnosti ALTRON na uzavření smlouvy či její změny se jedná pouze, pokud je takový 
návrh výslovně označen za návrh na uzavření smlouvy nebo její změny. Smlouva je uzavřena a 
nabývá platnosti dnem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami a kdy dojde k úplné shodě 
ohledně celého obsahu smlouvy; tímto dnem nabývá též účinnosti, není-li sjednáno něco jiného. 

II.4 ALTRON je oprávněný pro vznik Smluvního vztahu zvolit či umožnit zjednodušenou formu uzavření 
Smlouvy potvrzením (přijetím) objednávky. Objednávce zpravidla předchází projednání požadavků 
a potřeb společnosti ALTRON a zpracování nabídky prodávajícím. Objednávku, její přijetí či 
odmítnutí lze učinit pouze písemně ve smyslu čl. XIV odst. 1 Obchodních podmínek. Smlouva na 
základě objednávky je uzavřena v podobě a s obsahem, jak vyplývá z objednávky přijaté 
prodávajícím bez výhrad, tj. jakmile společnosti ALTRON dojde výslovný a úplný, tj. bezvýhradný 
souhlas prodávajícího s obsahem objednávky zpracované společností ALTRON. 

Článek III Kupní smlouva 

III.1 Smlouva, návrh Smlouvy i objednávka, musí obsahovat nejméně 

 specifikaci zboží, tj. přesný popis zboží včetně požadavků na jeho funkčnost; 

 místo předání zboží; 

 kupní cenu, respektive způsob určení kupní ceny, a splatnost kupní ceny; 

 termín předání zboží; 

 výslovné vyjádření prodávajícího, že má k dispozici Obchodní podmínky, že se s nimi v plném 
rozsahu seznámil, jim porozuměl, nemá proti nim žádné výhrady a souhlasí s tím, aby jejich 
ustanovení byla závazná pro Smluvní vztah; 

 další podstatné náležitosti podle povahy dodávaného zboží a služeb a dohody smluvních stran. 

III.2 Podmínky Smluvního vztahu lze měnit pouze dodatkem ke Smlouvě uzavřeným způsobem a ve 
formě uzavření Smlouvy, písemná forma uzavření dodatku je přípustná vždy. Změny specifikace 
zboží potřebné k obvyklé nebo smluvené funkčnosti zboží, které stranám při sjednávání Smlouvy 
nebyly známé, mohou být provedeny i bez souhlasu prodávajícího. 
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Článek IV Platební podmínky 

IV.1 ALTRON se zavazuje zaplatit prodávajícímu Kupní cenu uvedenou ve Smlouvě. Kupní cena a 
veškeré jednotkové ceny budou uváděny v českých korunách, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. 
Platba bude provedena ve stejné měně, v jaké je ve Smlouvě uvedena Kupní cena. 

IV.2 Podrobný rozpis Kupní ceny je uveden v rozpočtu zpracovaném prodávajícím s položkovým 
oceněním. 

IV.3 Uzavřením Smlouvy prodávající potvrzuje, že: 

▪ Kupní cena je správná, úplná a dostatečná k pokrytí všech nákladů prodávajícího souvisejících s dodáním 

zboží a služeb; a 

▪ sjednal Kupní cenu s tím, že se řádně seznámil se všemi dokumenty, vstupními informacemi a veškerými 

dalšími faktickými údaji, s vynaložením veškeré odborné péče, kterou lze od maximálně znalého a 

zkušeného prodávajícího očekávat. 

IV.4 ALTRON nezaplatí za zboží, které prodávající dodá mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku 
svévolného odklonu od podmínek Smlouvy. Prodávající musí za dodané zboží dle předchozí věty 
na vyžádání společnosti ALTRON ve stanoveném termínu odstranit a uhradit společnosti ALTRON 
náhradu škody, která mu tím vznikne. 

IV.5 Zboží nebo služby, které nebude dodáno společnosti ALTRON, nebudou prodávajícím účtovány a 
cena za toto zboží a služby bude od celkové Kupní ceny odečtena. 

IV.6 Splatnost Kupní ceny se stanoví Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami. Není-li stanoveno 
jinak, je cena splatná jednorázově po dodání zboží a podpisu dodacího listu společností ALTRON, 
a to ve lhůtě 60 dnů od data doručení faktury Objednateli na adresu: 
elektronicka.podatelna@altron.net. 

IV.7 Strany se dohodly, že ALTRON neposkytne prodávajícímu žádné zálohy.  

IV.8 Předpokladem a současně podmínkou vzniku nároku Prodávajícího na zaplacení Kupní ceny je 
dodání zboží a služeb dle podmínek této Smlouvy, vč. dokumentace a vč. zaškolení obsluhy 
společnosti ALTRON, poskytnutí součinnosti prodávajícího při montáži zařízení, zkušebním 
provozu a provozních zkouškách (dále jen též „zkoušky funkčnosti“), a též vč. dopravy, a fakturace 
dodaného zboží v souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami. Podmínky platí 
současně. 

IV.9 ALTRON uhradí cenu, na něž vznikne prodávajícímu nárok podle Smlouvy anebo Obchodních 
podmínek, vždy na základě příslušné faktury vystavené prodávajícím. Platební povinnost 
společnosti ALTRON se považuje za splněnou dnem, kdy je příslušná částka odepsána z 
bankovního účtu společnosti ALTRON. 
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IV.10 Platby na úhradu ceny, na něž vznikne prodávajícímu nárok podle Smlouvy anebo Obchodních 
podmínek, budou hrazeny bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího ve Smlouvě, 
nebo na bankovní účet, který prodávající společnosti ALTRON písemně sdělí; nebo jiným 
dohodnutým způsobem.  

IV.11 Přílohou faktury, resp. dílčích faktur, musí být:  

 oboustranně podepsaný dodací list. 

IV.12 Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a musí 
obsahovat ve vztahu k fakturovanému plnění věcně správné údaje. 

IV.13 Ručení společnosti ALTRON jako příjemce zdanitelného plnění za prodávajícím nezaplacenou 
DPH z tohoto plnění se řídí ustanovením § 109 zákona o DPH. 

IV.14 Prodávající prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není "nespolehlivým plátcem" ve smyslu § 
106a zákona o DPH a zavazuje se, že v případě, že se v době plnění smlouvy nespolehlivým 
plátcem stane, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně společnosti ALTRON. 

IV.15 Prodávající prohlašuje, že jeho účet uvedený ve Smlouvě je účtem, který je správcem DPH 
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a že zůstane takovým účtem po celou dobu 
účinnosti Smlouvy. 

IV.16 Ukáže-li se prohlášení Prodávajícího dle odstavce IV. 14 a/nebo IV. 15 tohoto článku nepravdivým, 
či přestane-li v době účinnosti smlouvy platit, nebo nastane-li jiná v ustanovení § 109 zákona o DPH 
předvídaná skutečnost zakládající vznik ručitelského závazku společnosti ALTRON za 
Prodávajícím nezaplacenou daň z přidané hodnoty, je společnost ALTRON oprávněna  

 bez vědomí Prodávajícího daň věřiteli (správci daně) zaplatit a vzniklý nárok vůči Prodávajícímu 
jednostranně započíst na jeho splatné i nesplatné nebo budoucí pohledávky vůči společnosti 
ALTRON nebo 

 zadržet částku ve výši DPH do jejího prokazatelného zaplacení Prodávajícím nebo  

 učinit jiná vhodná opatření k zajištění budoucího nároku vůči Prodávajícímu z důvodu splnění 
ručitelského závazku za nezaplacenou daň Prodávajícím 

 nebo/vedle toho od této smlouvy odstoupit. 

Článek V Dodání zboží  

V.1 Zboží bude svými vlastnostmi a kvalitou odpovídat uvedeným normám, právním předpisům 
účinným v místě dodání/stavby a požadavkům na dodávané zboží stanovené projektovou 
dokumentací dle Smlouvy. 

V.2 Součástí dodávky zboží bude tato dokumentace:                                                      
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▪ dokumenty prokazující posouzení shody zabudovaných výrobků podle zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a podle příslušných norem a předpisů, kterými jsou 

stanoveny technické požadavky na vybrané výrobky například: 

o Prohlášení o vlastnostech dle harmonizovaných norem vybraných výrobků podle Nařízení evropského 

parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 

stavebních výrobků na trh 

o Prohlášení o shodě dle nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

vybrané stavební výrobky v platném znění,  

o ES Prohlášení o shodě dle nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní 

zařízení,   

o ES Prohlášení o shodě dle nařízení vlády č.27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

výtahy v platném znění 

▪ návod k použití v českém jazyce  

▪ katalog náhradních dílů  

▪ seznam záručních a pozáručních opraven 

▪ základní hygienické parametry stroje: hlučnost, prašnost, vibrace  

▪ výchozí revizi elektro 

▪ apod. – podle druhu dodávaného zboží 

V.3 Součástí dodávky zboží a služeb je též i zaškolení obsluhy společnosti ALTRON zástupcem 
prodávajícího a poskytnutí součinnosti prodávajícího při instalaci zařízení, zkušebním provozu a 
provozních zkouškách. 

V.4 Zboží je považováno za dodané podpisem dodacího listu zástupcem společnosti ALTRON 
určeného Smlouvou, a to po předání zboží vč. dokumentace a až po zaškolení obsluhy společnosti 
ALTRON. Dodací list se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. 

V.5 Prodávající je oprávněn plnit před dohodnutým termínem jen s písemným souhlasem společnosti 
ALTRON. 

V.6 Při dodání většího množství zboží, než je sjednáno v této Smlouvě, může ATRON dodávku přijmout 
nebo může odmítnout přijetí přebytečného množství zboží. Pokud přebytečné zboží přijme, zaplatí 
za něj cenu odpovídající Kupní ceně sjednané ve Smlouvě. 

V.7 Prodávající je povinen dodat zboží či služby ke dni či v době určené ve Smlouvě, a to v pracovní 
době příslušného pracoviště společnosti ALTRON určeného ve Smlouvě, jinak v pracovní době od 
09:00 hod. do 16:30 hod. CET. 
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V.8 ATLTRON je před dobou k plnění stanovenou ve Smlouvě oprávněn, dle svého uvážení, přijmout 
na výzvu Prodávajícího zboží a služby nebo jejich část. Pokud tak učiní, tato skutečnost se vyznačí 
v dodacím listě. V případě částečného plnění je Prodávající povinen poskytnout zbývající část 
plnění ve lhůtě stanovené Smlouvou. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany pro případ 
částečného plnění Prodávajícím výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1930 odst. 2 věta první 
Občanského zákoníku. 

V.9 Prodávající je povinen bezodkladně informovat ALTRON o jakékoliv skutečnosti, která by mohla 
způsobit prodlení s dodávkou zboží a služeb nebo jeho části. Splnění této povinnosti neomezuje 
odpovědnost Prodávajícího za prodlení s poskytnutím plnění. 

V.10 Prodávající je oprávněn pověřit plněním závazků plynoucích ze Smlouvy třetí osobu pouze s 
předchozím písemným souhlasem společnosti ALTRON. Pokud Prodávající využije se souhlasem 
společnosti ALTRON pro plnění závazků ze Smlouvy třetí osobu, zavazuje se k tomu, že tato třetí 
osoba v plném rozsahu splní závazky vyplývající pro Prodávajícího ze Smlouvy a z obecně 
závazných právních předpisů. 

V.11 Plnění musí být poskytnuto bez jakýchkoliv vad, ať již faktických či právních, v souladu s veškerými 
právními předpisy, technickými požadavky a technickými a bezpečnostními normami, které se na 
poskytování plnění aplikují, a to jak normami závaznými, tak doporučujícími. Veškeré hmotné složky 
plnění musí být nové, nepoužité, nepoškozené a zhotovené z kvalitního materiálu. Hmotné složky 
plnění musí být schopny podávat trvale standardní výkon v souladu s vlastnostmi a kvalitou 
stanovenou ve Smlouvě a plně vyhovovat účelu, pro který jsou jako součást plnění dodávány. 
Hmotné a nehmotné věci tvořící součást plnění nesmí být zatíženo právními vadami či zajištěno 
zástavním právem. 

Článek VI Zkoušky funkčnosti 

VI.1 Nestanoví-li Smlouva něco jiného, je úspěšné provedení zkoušek funkčnosti nezbytným 
předpokladem předání předmětu plnění a podmínkou vzniku nároku Prodávajícího na zaplacení 
Kupní ceny. Účelem zkoušek funkčnosti je ověřit sjednanou funkčnost dodaného hmotného plnění. 
Formu, rozsah anebo další náležitosti zkoušek funkčnosti podle předmětu plnění určí Smlouva.  

VI.2 Zkoušky funkčnosti se zpravidla konají po montáži v místě dodání zboží a služeb. Termín konání 
zkoušek funkčnosti oznámí společnost ALTRON Prodávajícímu alespoň 3 (tři) pracovní dny 
předem; zahájení zkoušek funkčnosti stanoví přednostně v běžné pracovní době.  

VI.3 Funkční zkoušky se považují za úspěšně provedené a ukončené, jakmile Prodávající vyhotoví a 
předá příslušné protokoly o úspěšném provedení zkoušek. 

VI.4 Je-li plnění dodáváno postupně a sjednají-li smluvní strany ve Smlouvě, že předání jednotlivých 
dodávek zboží a služeb předchází provedení zkoušek funkčnosti, použije se úprava obsažená 
shora v tomto článku i na zkoušky funkčnosti jednotlivých částí plnění. 
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VI.5 Rozsah funkčních zkoušek může být upřesněn Smlouvou. Standardní rozsah funkčních zkoušek 
plnění představuje: 

 Funkční zkouška Zařízení v rozsahu definovaném pro dané Zařízení; 

 Funkční zkouška součinnosti jednotlivých technologických celků systému (pokud je součástí 
dodávky více technologických celků). 

VI.6 Dohodnuté zkoušky plnění – o úspěšném provedení každé jednotlivé zkoušky bude sepsán 
písemný protokol, který podepíší ALTRON a Prodávající. Pokud zkouška nebyla úspěšná, je 
Prodávající oprávněn zkoušku opakovat v přiměřené lhůtě od předchozí neúspěšné zkoušky. V 
případě, že Prodávající nepřistoupí k opakování zkoušky v přiměřené lhůtě nebo taková zkouška 
bude více než dvakrát neúspěšná, je ATRON oprávněn dle příslušných ustanovení od Smlouvy 
odstoupit.  

VI.7 Pokud Smlouva nestanoví jinak, je Prodávající provést následující zkoušky plnění: 

 Individuální zkoušky – před mechanickým dokončením provede Prodávající za účasti 
společnosti ALTRON odzkoušení každého jednotlivého zařízení tvořícího součást plnění, 
během něhož prokáže funkčnost příslušné části zařízení. O průběhu a výsledcích veškerých 
individuálních zkoušek je Prodávající povinen provést zápis. Pro provedení individuálních 
zkoušek poskytne ALTRON potřebnou součinnost v podobě obslužného personálu, na základě 
předchozí písemné výzvy. Po ukončení individuálních zkoušek v rámci celého plnění vypracuje 
Prodávající protokol o jejich ukončení, ve kterém zhodnotí průběh zkoušek a způsobilost 
zařízení ke zprovoznění. 

 Komplexní zkoušky – prokazuje správnost projektového řešení, funkčnost zařízení jednotlivě i 
ve vzájemných funkčních vazbách, schopnost trvale bezpečného provozu zařízení a jejich 
připravenost k provozním zkouškám při splnění podmínek, které budou uvedeny v manuálu 
komplexních zkoušek, které vypracuje Prodávající a schválí ALTRON. Zahájení komplexních 
zkoušek podmiňuje schválení manuálu komplexních zkoušek společností ALTRON. Komplexní 
vyzkoušení je ukončeno protokolem o provedení komplexního vyzkoušení. Úspěšné provedení 
komplexní zkoušky umožňuje zahájení provozních zkoušek.  

 Zkušební provoz a garanční zkoušky – ALTRON anebo Zákazník kupujícího zahájí zkušební 
provoz po úspěšném provedení individuálních a komplexních zkoušek a předání a převzetí 
celého projektu Zákazníkem kupujícího od společnosti ALTRON do zkušebního provozu. 
Zkušební provoz potrvá šest (6) měsíců, pokud smlouva nestanoví jinak, a následně bude nové 
zařízení předáno Zákazníkovi kupujícího do běžného provozu. Garanční zkoušky budou 
provedeny po vzájemné dohodě smluvních stran, nejpozději však do dvou (2) měsíců od 
zahájení zkušebního provozu a Prodávající garančními zkouškami prokáže splnění 
garantovaných parametrů dle Smlouvy. Náklady na zkušební provoz a garanční zkoušky ze 
strany Prodávajícího jsou součástí Kupní ceny dle Smlouvy. Podmínky, rozsah a náplň 
garančních zkoušek budou stanoveny ve Smlouvě a jejích přílohách. V případě, že garanční 
zkoušky budou neúspěšné, poskytuje se Prodávajícímu lhůta třiceti (30) kalendářních dnů na 
odstranění možných příčin. Garanční zkoušky a vyhodnocení provede oboustranně 
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odsouhlasená nezávislá organizace vybraná společností ALTRON za účasti Prodávajícího. 
Opakované garanční zkoušky vč. potřebného měření provede stejná vybraná organizace, a to 
na náklady Prodávajícího. Termín provedení opakovaných zkoušek podléhá odsouhlasení 
společnosti ALTRON.  

Článek VII Přechod vlastnického práva 

VII.1 Dodáním zboží nabývá společnost ALTRON vlastnické právo ke zboží. 

Článek VIII Programové vybavení jako součást předmětu plnění  

VIII.1 Je-li součástí předmětu plnění dodávaného Prodávajícím i programové vybavení Zařízení (dále jen 
„Software“), poskytuje Prodávající společnosti ALTRON licenci k užití Software v rozsahu 
stanoveném těmito Obchodními podmínkami; tato úprava může být konkretizována Smlouvou. 

VIII.2 Prodávající poskytuje společnosti ALTRON licenci k užití Software v jeho aktuální verzi platné ke 
dni dodání zboží a služeb. 

VIII.3 Prodávající poskytne odbornou instalaci Software jako součást předmětu plnění a případné školení 
osob pověřených společností ALTRON v rozsahu a čase určeném ve Smlouvě.   

VIII.4 ALTRON obdrží od Prodávajícího jeden hardwarový klíč pro užívání Software s identifikační 
disketou ke každé pracovní stanici, je-li takovýto hardwarový klíč pro chod Software nutný. 

Článek IX Práva duševního vlastnictví a licence 

IX.1 Veškeré informace, jakkoliv hmotně zachycené, zejména zadání, popisy, náčrtky, plány, vzorky, a 
přípravky, předané či zpřístupněné společností ALTRON Prodávajícímu v souvislosti se Smlouvou, 
zůstávají výlučným vlastnictvím společnosti ALTRON a Prodávající se zavazuje: (i) opatrovat a 
chránit je před zničením a poškozením, (ii) využít je výlučně pro plnění svých povinností dle 
Smlouvy, (iii) neumožnit k nim přístup třetím osobám, a (iv) chránit je jako Důvěrné informace. Byly-
li předměty ochrany dle předchozí věty předány Prodávajícímu společností ALTRON v souvislosti 
se Smlouvou, zůstávají tyto předměty ochrany výlučným vlastnictvím společnosti ALTRON a 
Prodávající není oprávněn provést svým jménem registraci těchto předmětů ochrany např. jako 
patentu, průmyslového vzoru anebo užitného vzoru. 

IX.2 Je-li plnění, či některá jeho část, autorským dílem, či jinak podléhá ochraně dle Autorského zákona 
(dále jen „Předmět ochrany”), je Prodávající povinen na výzvu společnosti ALTRON udělit 
společnosti ALTRON oprávnění k výkonu práva užít Předmět ochrany (dále jen „Licence”) s tím, že 
se Licence bude vztahovat na všechny způsoby užití Předmětu ochrany, bude poskytnuta jako 
časově neomezená, nebude teritoriálně omezena a bude opravňovat společnosti ALTRON k 
poskytnutí práva z Licence jakékoliv třetí osobě (sublicence), která bude na základě smluvního 
vztahu se společností ALTRON poskytovat společnosti ALTRON jakékoliv plnění. 



 

ALTRON, a.s.  

Novodvorská 994/138 altron@altron.net 

142 21 Praha 4, Česká republika www.altron.net 

T  +420 261 309 111 IČ: 649 48 251 – Městský soud Praha 

F  +420 261 309 444 oddíl B, vložka 3609 

 

12 

Všeobecné nákupní podmínky 

VEŘEJNÉ 

IX.3 Pokud je plnění nebo jeho část chráněno/a jako tzv. know-how (dále jen „Know-how”), bez ohledu 
na podobu vnímatelného vyjádření a nehledě na to, je-li obsahem obchodního tajemství nebo 
Důvěrné informace, zavazuje se tímto Prodávající na výzvu společnosti ALTRON zajistit ochranu 
Know-how dle příslušných právních předpisů a udělit společnosti ALTRON oprávnění užívat toto 
Know-how (dále jen „Licence ke Know-how”) časově neomezenou dobu, pro jakýkoliv způsob užití 
a bez jakéhokoli teritoriálního nebo množstevního omezení. Licence ke Know-how bude opravňovat 
společnosti ALTRON k poskytnutí práva z Licence ke Know-how jakékoliv třetí osobě, která bude 
na základě smluvního vztahu se společností ALTRON poskytovat společnosti ALTRON jakékoliv 
plnění. Prodávající odpovídá společnosti ALTRON za jakékoliv újmy z porušení práv třetích osob v 
souvislosti s Know-how v plném rozsahu. Uplatní-li třetí osoba své právo na náhradu újmy, zavazuje 
se Prodávající bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady učinit veškerá potřebná opatření k 
ochraně výkonu práv společnosti ALTRON. 

IX.4 Pro vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že odměna a náhrady nákladů za činnosti 
Prodávajícího a poskytnutí Licencí dle tohoto článku Obchodních podmínek je zahrnuta v Kupní 
ceně. 

IX.5 Prodávající tímto poskytuje společnosti svůj neodvolatelný souhlas k užití veškerých práv 
duševního vlastnictví, která jsou součástí nebo příslušenstvím zboží.  

IX.6 Právy duševního vlastnictví se pro účely Smlouvy rozumějí práva k nakládání s díly, vynálezy a 
jinými nehmotnými výsledky procesu lidské tvořivosti, zkoumání a myšlení, zejména práva 
chráněná dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, práva 
průmyslového vlastnictví, dle zákona č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového 
vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, 
ve znění pozdějších předpisů, č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších 
předpisů č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů č. 529/1991 Sb., o 
ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění pozdějších předpisů č. 206/2000 Sb., o 
ochraně biotechnologických vynálezů, ve znění pozdějších předpisů č. 408/2000 Sb., o ochraně 
práv k odrůdám rostlin, ve znění pozdějších předpisů, č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, 
ve znění pozdějších předpisů a č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu výrobků a dalších 
obdobných právních předpisů České republiky i jiných právních řádů. 

IX.7 Prodávající souhlasí s tím, že nebude oprávněn licenci vypovědět nebo od ní odstoupit a že licenční 
ujednání je sjednáno jako samostatné ujednání, které přetrvá zánik ostatních závazků dle Smlouvy. 

Článek X Odpovědnost  

X.1 Záruční doba na zboží je stanovena dle předaných záručních listů, minimálně však 60 měsíců od 
dodání zboží a služeb společnosti ALTRON. 

X.2 Prodávající odpovídá za to, že zboží bude mít provedení, jakost a vlastnosti dle Smlouvy a těchto 
Obchodních podmínek, bude dodáno ve sjednaném množství, bude řádně baleno a v průběhu 
přepravy nebude poškozeno. 
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X.3 Prodávající odpovídá za to, že na dodaném zboží neváznou práva třetích osob, zejména práva 
vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. 

X.4 ALTRON je povinen zboží, bez zbytečného odkladu po převzetí, prohlédnout s běžnou péčí, a 
pokud zboží bude mít vady, které jsou zjistitelné již při této prohlídce provedené s běžnou péčí, 
oznámit je písemně Prodávajícímu. V oznámení vad (reklamaci) ALTRON vady popíše a uvede, 
jak se projevují.  

X.5 Pokud dojde ke zjištění vad v průběhu záruční doby, je společnost ALTRON oprávněna tyto vady 
oznámit Prodávajícímu (reklamovat) stejným způsobem jako v případě vad dle odst. X.4. tohoto 
článku. 

X.6 ALTRON, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu smlouvou, včetně nároku na náhradu 
škody a smluvní pokutu, má na základě vlastní volby nárok:  

 požadovat odstranění vady bezplatnou opravou zboží nebo jeho části; 

 požadovat odstranění vady bezplatným dodáním nového zboží. Prodávající je povinen tak učinit 
neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené mu společností ALTRON s ohledem na povahu 
vady; nebo 

 požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny. 

Prodávající je povinen do 5 kalendářních dní po obdržení reklamace písemně oznámit společnosti 

ALTRON, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento 

termín nesmí být delší než 10 kalendářních dní ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na 

to, zda prodávající reklamaci uznává či neuznává. Prodávající je povinen nastoupit k odstranění 

reklamované vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované 

vady nese prodávající i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Prodávající se zavazuje 

odstranit vadu zboží na své náklady, a to ve lhůtě 15 dnů od nastoupení k odstranění vady. 

Nenastoupí-li prodávající k odstranění reklamované vady ani do 10 dnů po obdržení reklamace 

společnosti ALTRON je ALTRON oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto 

vzniklé náklady uhradí prodávající společnosti ALTRON. 

X.7 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy pokládají výskyt vad zboží, které 
zcela či z části znemožňují jeho užívání, estetické vady apod. nebo výskyt vad vyskytujících se 
opakovaně. Ostatní případy vadného zboží pokládají smluvní strany za nepodstatné porušení 
Smlouvy. 

X.8 Prodávající neodpovídá za vady způsobené používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými 
v návodu k použití nebo vadným skladováním po dodání zboží. 
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X.9 Jakékoliv nároky z vad zboží se nedotýkají nároku společnosti ALTRON na náhradu škody vzniklé 
v souvislosti s existencí právních či faktických vad zboží. 

Článek XI Některá práva a povinnosti smluvních stran 

XI.1 Prodávající prohlašuje a potvrzuje, že: 

 je oprávněn uzavřít Smlouvu a plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy; 

 na straně Prodávajícího není k uzavření Smlouvy ani ke splnění závazků Prodávajícího z ní 
vyplývajících požadován žádný souhlas, udělení výjimky, schválení, prohlášení ani povolení 
jakékoliv třetí osoby či orgánu, popřípadě byly získány; 

 uzavření Smlouvy Prodávajícím není (i) porušením jakékoliv povinnosti vyplývající z platných 
právních předpisů v jakémkoliv právním řádu, jímž je Prodávající vázán, a/nebo (ii) porušením 
jakékoliv povinnosti vyplývající z jakékoliv smlouvy, jíž je Prodávající stranou, a/nebo (iii) v 
rozporu s jakýmkoliv požadavkem, rozhodnutím nebo předběžným opatřením správního orgánu 
nebo soudu nebo rozhodčím nálezem rozhodců, jímž je Prodávající vázán; 

 Prodávající není v úpadku nebo v hrozícím úpadku ve smyslu § 3 Insolvenčního zákona. Proti 
Prodávajícímu nebyl podán (i) insolvenční návrh, nebo (ii) návrh na nařízení výkonu rozhodnutí, 
resp. obdobný návrh v příslušné jurisdikci či podle dříve platných českých právních předpisů, a 
podle nejlepšího vědomí Prodávajícího podání takového návrhu ani nehrozí;  

 nebyl předložen žádný návrh, ani učiněno žádné rozhodnutí příslušných orgánů Prodávajícího 
ani žádného soudu o likvidaci Prodávajícího nebo o jakékoliv jeho přeměně; 

 neprobíhá a podle nejlepšího vědomí a znalostí Prodávajícího ani nehrozí žádné soudní, 
správní, rozhodčí ani jiné řízení či jednání před jakýmkoliv orgánem jakékoliv jurisdikce, které 
by mohlo, jednotlivě nebo v souhrnu s dalšími okolnostmi, nepříznivým způsobem ovlivnit 
schopnost Prodávajícího splnit jeho závazky podle Smlouvy; 

 Prodávající udržuje v platnosti ve všech zásadních ohledech licence, souhlasy, povolení a další 
oprávnění požadovaná právními předpisy platnými pro poskytnutí plnění dle Smlouvy a nehrozí, 
že by platnost takové licence, souhlasu, povolení a oprávnění byla ukončena, plnění a jeho 
poskytnutí společnosti ALTRON nejsou v rozporu s jakýmkoli právem třetí osoby na patentovou, 
známkoprávní, či jinou ochranu duševního vlastnictví, obchodní firmy či hospodářské soutěže; 

 není si s vynaložením odborné péče vědom žádné překážky, týkající se plnění, nebo místa či 
prostředí společnosti ALTRON, která by znemožňovala nebo znesnadňovala poskytnout plnění 
způsobem sjednaným podle Smlouvy; 



 

ALTRON, a.s.  

Novodvorská 994/138 altron@altron.net 

142 21 Praha 4, Česká republika www.altron.net 

T  +420 261 309 111 IČ: 649 48 251 – Městský soud Praha 

F  +420 261 309 444 oddíl B, vložka 3609 

 

15 

Všeobecné nákupní podmínky 

VEŘEJNÉ 

 je výlučným vlastníkem hmotných složek plnění a není jakkoliv smluvně či zákonně omezen v 
dispozici s hmotnými složkami plnění, jeho nabývací právní tituly k hmotným složkám plnění 
jsou platné, účinné a vymahatelné, a že je oprávněn převést bez dalšího vlastnické právo k 
hmotným složkám plnění na společnost ALTRON, že neuzavřel ohledně hmotných složek plnění 
žádnou smlouvu, kterou by převáděl na jinou osobu vlastnická nebo jiná práva k hmotným 
složkám plnění, ani smlouvu o smlouvě budoucí obsahující závazek k budoucímu převodu 
hmotných složek plnění; 

 hmotné složky plnění nejsou zatíženy zástavními, předkupními, nájemními či jinými právy třetích 
osob, jinými věcnými právy ani jinými omezeními; 

 žádná třetí osoba nevznesla nárok, v jehož důsledku by mohlo dojít k omezení práva 
Prodávajícího hmotné složky plnění převést na společnost ALTRON; 

 je nositelem veškerých potřebných oprávnění a souhlasů pro nakládání s osobními údaji v 
souladu s příslušnými právními předpisy České republiky na ochranu osobních údajů k těm 
složkám plnění, které obsahují osobní údaje; 

 Smlouva představuje platný a právně závazný závazek Prodávajícího, který je vůči 
Prodávajícímu vynutitelný v souladu s podmínkami Smlouvy; 

 Prodávajícímu není známa žádná skutečnost, okolnost či událost, která by měla za následek 
nebo by mohla mít za následek absolutní či relativní neplatnost Smlouvy; 

 Prodávající je oprávněn zajistit a udělit veškerá práva společnosti ALTRON uvedená v čl. IX 
těchto Obchodních podmínek. 

XI.2 Prodávající je oprávněn použít pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči společnosti ALTRON jako 
zástavu či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím písemném 
souhlasu společnosti ALTRON. 

Zákaz zřízení zástavního práva podle tohoto odstavce se sjednává jako věcné právo, a to do data 

splnění veškerých povinností Prodávajícího vyplývajících z této smlouvy. Prodávající prohlašuje, 

že v době před účinností této smlouvy nezřídil zástavní právo k budoucím pohledávkám, jež 

budou vyplývat z této smlouvy, a ani toto právo nezřídí po jejím uzavření. 

XI.3 Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky za Prodávajícím vzniklé společností ALTRON je 
společnost ALTRON oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky 
Prodávajícího, případně uplatnit nárok na platbu z bankovní záruky. Smluvní strany pro vyloučení 
pochybností sjednávají, že nesplatná pohledávka není pohledávkou nejistou či neurčitou a dohodly 
se, že i nesplatná pohledávka je způsobilá k započtení ve smyslu § 1987 občanského zákoníku. 
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Článek XII Forma komunikace, doručování, oznamovací povinnost 

XII.1 Pro vzájemnou právně závaznou komunikaci stran platí povinnost písemné formy, pokud z povahy 
věci či výslovné dohody stran nevyplývá něco jiného. Pro účely jednání mezi společností ALTRON 
a Prodávajícím se písemná forma považuje za zachovanou i tehdy, je-li jednání učiněné faxem, 
elektronickou poštou či jinými prostředky komunikace na dálku, které umožňují zachycení obsahu 
právního jednání a určení osoby, která jej učinila. Společnost ALTRON je oprávněna požadovat, 
aby elektronická datová zpráva byla podepsána tzv. zaručeným elektronickým podpisem nebo aby 
její pravost byla ověřena jiným způsobem, který společnost ALTRON v konkrétním případě 
akceptuje. 

XII.2 Prostřednictvím pošty, kurýrní služby případně jiným obdobným způsobem lze mezi stranami 
doručovat veškeré písemnosti i jiné zásilky způsobilé k poštovní přepravě. ALTRON zasílá poštovní 
zásilky na adresu uvedenou ve Smlouvě jako sídlo (bydliště) Prodávajícího, příp. na jinou adresu, 
kterou mu Prodávající písemně oznámí jako kontaktní adresu; Prodávající je oprávněn dále určit 
kontaktní osobu, k jejímž rukám budou zásilky adresovány. Poštovní zásilky se považují za 
doručené dnem skutečného doručení, jinak 3. (třetí) pracovní den po odeslání, pokud byly odeslány 
na adresu v souladu s tímto ujednáním. Zprávy odeslané faxem, elektronickou poštou či jinými 
vhodnými prostředky komunikace na dálku se považují za doručené dnem jejich odeslání na číslo, 
resp. adresu určené smluvní stranou, jíž je zpráva určena; doba odeslání se prokazuje 
odpovídajícím záznamem z přenosového prostředku.  

XII.3 Prodávající je povinen oznámit společnosti ALTRON změny skutečností a údajů, které jí sdělil, 
zejména změny jména a bydliště, resp. názvu a sídla Prodávajícího, změny ve složení statutárního 
orgánu či jiné změny týkající se osob oprávněných jménem Prodávajícího jednat, a to vždy bez 
zbytečného odkladu poté, co k takové změně došlo, písemně nebo jinou formou výslovně 
akceptovanou společností ALTRON. Prodávající je povinen společnosti ALTRON bezodkladně 
sdělit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho další existenci nebo na jeho schopnost plnit 
závazky ze Smlouvy, zejména je povinen bezodkladně informovat o tom, že se dostal do úpadku 
nebo do situace hrozícího úpadku.  

XII.4 Při nakládání s odpady je Prodávající povinen postupovat v souladu a dodržovat veškeré povinnosti 
vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Dále v souladu § 73, resp. § 99 č. 542/2020 
Sb. zákona o výrobcích s ukončenou životností a povinnosti každého výrobce elektrozařízení, 
výrobce pneumatik, distributora a posledního prodejce odděleně uvádět na daňovém dokladu 
náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění výrobků s ukončenou životností (dále též 
viditelný recyklační příspěvek). 

Článek XIII Ochrana důvěrných informací; zpracování osobních údajů 

XIII.1 Veškeré informace o skutečnostech obchodní, výrobní či technické povahy související s opačnou 
smluvní stranou, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu 
a nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a které si společnost ALTRON a 
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Prodávajícímu sdělili nebo v budoucnu sdělí v rámci jednání o Smlouvě a následně v souvislosti se 
Smluvním vztahem, se považují za důvěrné a společnost ALTRON a Prodávající nebudou tyto 
informace využívat jinak než pro účely plnění Smluvního vztahu a za předpokladu, že třetí osobu, 
která bude uvedené skutečnosti pro účely plnění Smlouvy znát, zaváží povinností mlčenlivosti v 
nejméně stejném rozsahu. Tato povinnost trvá i po skončení Smluvního vztahu. Tímto ustanovením 
nejsou dotčeny žádné další dohody nebo smlouvy týkající se důvěrných informací mezi společností 
ALTRON a Prodávajícím ani další povinnosti podle příslušných ustanovení právních předpisů 
týkající se obchodního tajemství, ochrany informací a dalších souvisejících otázek. V případě 
porušení povinnosti mlčenlivosti náleží poškozené straně smluvní pokuta ve výši stanovené podle 
Smlouvy, která odpovídá hodnotě a významu zajišťované povinnosti. 

XIII.2 Pokud by v rámci poskytování předmětu plnění mělo dojít ke zpracování osobních údajů ve smyslu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (GDPR), společnost ALTRON a Prodávající uzavřou samostatnou písemnou 
smlouvu, kterou upraví podmínky zpracování osobních údajů, zejména v jakém rozsahu, za jakým 
účelem a na jakou dobu se smlouva uzavírá, a záruky o technickém a organizačním zabezpečení 
ochrany osobních údajů.   

XIII.3 Prodávající prohlašuje, že splňuje veškeré povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(GDPR) vůči subjektům údajů, jejichž osobní údaje na základě této smlouvy předává nebo jinak 
zpřístupňuje společnosti ALTRON.  Zejm. že k takovému předávání či jinému zpřístupnění má 
platný právní titul. 

Článek XIV Vyšší moc 

XIV.1 Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných 
událostí mimořádné povahy mimo kontrolu smluvní strany, která se na vyšší moc odvolává, které 
nemohla předvídat při uzavření Smluvního vztahu a které jí brání v plnění závazků vyplývajících ze 
Smluvního vztahu. Takové události jsou války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní 
embarga. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených. 
Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany Prodávajícího. Za vyšší moc 
nejsou považovány zejména nepředvídatelné změny ekonomického, finančního či měnového rázu, 
nebo běžná obchodní rizika. To samé platí pro případ částečného či úplného nesplnění smluvních 
závazků smluvních stran, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.  

XIV.2 Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci, je povinna o tom nejpozději do 72 (sedmdesáti dvou) 
hodin poté, co se o vzniku  vyšší moci, jakož i o jejím zániku dozví, písemně uvědomit druhou 
smluvní stranu. Nebudou-li tyto lhůty dodrženy, nemůže se smluvní strana vyšší moci dovolávat. 

XIV.3 Termíny plnění se prodlouží pouze o dobu trvání účinků vyšší moci po skončení účinků vyšší moci. 
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XIV.4 V případě, že by vyšší moc způsobila odložení splnění smluvních závazků o více než dva měsíce, 
Smluvní strany se po projednání situace dohodnou buď na (i) odložení termínu splnění závazků 
nebo (ii) nutných opatřeních před zahájením pokračování v předmětu plnění, případně (iii) na 
ukončení Smluvního vztahu a v takovém případě vypořádají všechny závazky z něj vyplývající ve 
lhůtách platných pro Smluvní vztah. Nedohodnou-li se smluvní strany na dalším postupu podle bodů 
(i) nebo (ii) ani na ukončení Smluvního vztahu podle bodu (iii), má každá z nich právo Smluvní vztah 
ukončit odstoupením, které musí být učiněno bez zbytečného odkladu po uplynutí shora uvedené 
lhůty dvou měsíců. V případě, že smluvní strany Smluvní vztah ani neukončí dohodou nebo 
odstoupením ani nedohodnou další postup, má se za to, že se v plnění Smluvního vztahu bude 
pokračovat poté, kdy pominou účinky vyšší moci.  

Článek XV Přerušení plnění smluvních povinností ze strany společnosti ALTRON 

XV.1 Společnost ALTRON je oprávněna přerušit plnění svých závazků ze Smluvního vztahu, vznikne-li 
jí právo odstoupit od Smlouvy podle Smlouvy či Obchodních podmínek. Právo přerušit plnění trvá 
do té doby, kdy je společnosti ALTRON prokázán zánik důvodu k odstoupení od Smlouvy, resp. do 
doby účinnosti ukončení Smluvního vztahu.  

XV.2 Pokud společnost ALTRON přeruší plnění svých závazků z některého důvodu v souladu se 
Smlouvou anebo těmito Obchodními podmínkami, není v prodlení.  

Článek XVI Zánik Smluvního vztahu 

XVI.1 Smlouva zaniká  

 splněním závazků vyplývajících ze Smlouvy; 

 uplynutím doby, na kterou je Smlouva sjednána; 

 písemně uzavřenou dohodou; 

 odstoupením. 

XVI.2 Od Smlouvy lze odstoupit pouze v případech sjednaných či stanovených příslušným právním 
předpisem či Smlouvou či těmito Obchodními podmínkami. Oznámení o odstoupení od Smlouvy 
musí být písemné, s uvedením důvodu odstoupení, a musí být doručeno opačné smluvní straně.  

XVI.3 ALTRON je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy Prodávajícím. 
Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani 
nároku na smluvní pokutu. Po odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran není 
Prodávající bez předchozího písemného souhlasu společnosti ALTRON oprávněn postoupit 
případné pohledávky za společností ALTRON na třetí osobu. Takové postoupení by bylo neplatné 

XVI.4 Mimo případy dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku, se za podstatné porušení smlouvy považuje 
následující: 
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 hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění Prodávajícího; 

 prodlení Prodávajícího s dodáním zboží a služeb delší než 5 kalendářních dní oproti smluvním 
termínům, nebo jinak dohodnutým termínům; 

 použití předaných podkladů k jiným účelům, než je uvedeno ve Smlouvě nebo v těchto 
Obchodních podmínek nebo jejich poskytnutí třetí osobě bez vědomí společnosti ALTRON; 

 porušení zákazu zřízení zástavního práva dle Smlouvy; 

 Prodávající poruší jakékoliv podmínky licence uvedené v čl. IX Obchodních podmínek; 

 opakované porušení ostatních ustanovení Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek; 

 porušení prohlášení dle čl. XI odst. XI. 1 těchto Obchodních podmínek 

XVI.5 Zanikl-li závazek dodat zboží a služby jinak než jeho splněním, zejména zanikne-li v důsledku 
odstoupení od smlouvy, je ALTRON povinen uhradit Prodávajícímu vždy nejvýše to, o co se 
ALTRON dodáním zboží a služeb průkazně obohatil. Hodnota tohoto obohacení bude vypočtena 
na základě jednotkových cen dle Smlouvy a objemu skutečně dodaného plnění Prodávajícím do 
okamžiku odstoupení, přičemž nepřekročí sjednanou Kupní cenu. Plnění, které již Prodávající od 
společnosti ALTRON obdržel, bude vždy započteno na obohacení v rozsahu, v němž se kryjí. V 
případě kladného salda musí Prodávající plnění společnosti ALTRON vrátit bez zbytečného 
odkladu.   

XVI.6 V případě zániku právních účinků smlouvy na základě odstoupení od Smlouvy nezanikají dle 
výslovné dohody stran nároky na smluvní pokuty, na slevu, ujednání o zajištění dluhu, ujednání o 
odpovědnosti za vady zboží a služeb včetně záruky za jakost, odpovědnosti za škodu a 
nemajetkovou újmu, a nezanikají též závazky Prodávajícího nepostoupit či nezastavit své 
pohledávky ze smlouvy třetí osobě, ledaže k tomu dal ALTRON písemný souhlas a nezaniká licence 
a povinnosti s ní související. ALTRON je rovněž oprávněn v případě odstoupení od Smlouvy k 
započtení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek za Prodávajícím na jakékoliv splatné i 
nesplatné pohledávky Prodávajícího, tzn., že možnost započtení se vztahuje i na pohledávky z 
případného bezdůvodného obohacení. 

XVI.7 Zanikl-li závazek dodat plnění jinak než splněním, stává se ALTRON vlastníkem všech materiálů, 
výrobků, projektové dokumentace a dalších věcí, které Prodávající dodal.  

XVI.8 Zánikem nebo smrtí Prodávajícího Smluvní vztah mezi společností ALTRON a Prodávajícím 
nezaniká. Práva a povinnosti ze Smluvního vztahu přecházejí na právního nástupce Prodávajícího. 

Článek XVII Sankce  

XVII.1 Za nesplnění závazku ze Smlouvy Prodávajícím se sjednávají smluvní pokuty uvedené ve Smlouvě. 
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XVII.2 Prodávající je povinen uhradit společnosti ALTRON v případě porušení povinností plynoucích ze 
Smlouvy následující smluvní pokuty, pokud nejsou stanoveny přímo ve Smlouvě: 

 V případě prodlení Prodávajícího s dodáním zboží a služeb je Prodávající povinen uhradit 
společnosti ALTRON smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Kupní ceny za každý den prodlení; 

 Za každé jednotlivé porušení povinnosti týkající se ochrany Důvěrných informací je společnost 
ALTRON oprávněn požadovat od Prodávajícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000, - Kč; 

 V případě porušení prohlášení Prodávajícího čl. XI odst. XI. 1 těchto Obchodních podmínek je 
Prodávající povinen uhradit společnosti ALTRON smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každé 
jednotlivé porušení; 

 Smluvní pokuta za prodlení Prodávajícího s odstraněním reklamovaných vad zboží činí 5.000, 
- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejího odstranění; 

 Za porušení závazku dle článku XI. odst. X. 2 těchto Obchodních podmínek je společnost 
ALTRON oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z Kupní ceny a zároveň 
je oprávněn od této smlouvy odstoupit. To platí i v případě, že prohlášení prodávajícího dle 
uvedeného článku smlouvy se ukáže nepravdivým. 

XVII.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši v rozsahu 
přesahujícím výši Smluvní pokuty.  

XVII.4 Právo společnosti ALTRON požadovat zaplacení náhrady plné výše škody vzniklé společnosti 
ALTRON v důsledku porušení kterékoliv ze smluvních povinností utvrzených smluvní pokutou dle 
Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek není zaplacením příslušné smluvní pokuty dotčeno.  
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Společnost ALTRON, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 3609, IČ: 649 48 251, DIČ: CZ64948251, se sídlem Praha 4, Novodvorská 994/138, PSČ 142 21 
(dále jen „společnost ALTRON“), vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky pro dodání díla (dále jen 
„Všeobecné podmínky“), které stanoví všeobecná pravidla platná pro vztahy mezi společností ALTRON v 
postavení objednatele a jejími zhotoviteli (dále jen „Zhotovitel“) (společnost ALTRON a Zhotovitel dále 
rovněž jednotlivě jako „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“) vyplývající z příslušných 
smluv, jejichž předmětem je závazek Zhotovitele provést dílo pro společnost ALTRON (dále jen „Smlouva“). 

Zvláštní úprava obsažená ve Smlouvě se použije přednostně před úpravou Všeobecných podmínek. 
Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Je vyloučeno, aby Zhotovitel odkázal na své 
obchodní podmínky nebo jakékoliv jiné obchodní podmínky, např. vypracované odbornými nebo zájmovými 
organizacemi. 
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Článek I Vznik a změna Smlouvy  

I.1 Smlouva se uzavírá zpravidla na základě návrhu Smlouvy zpracovaného společností ALTRON. 
O návrh společnosti ALTRON na uzavření Smlouvy či její změny se jedná pouze, pokud je takový 
návrh výslovně označen za návrh na uzavření smlouvy nebo její změny. Smlouva je uzavřena 
v písemné formě a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami a kdy 
dojde k úplné shodě ohledně celého obsahu Smlouvy; tímto dnem nabývá též účinnosti, není-li 
sjednáno něco jiného. 

I.2 Společnost ALTRON je oprávněna zvolit či umožnit zjednodušenou formu uzavření Smlouvy 
potvrzením (přijetím) písemné objednávky. Objednávce zpravidla předchází projednání požadavků 
a potřeb společnosti ALTRON a zpracování nabídky Zhotovitelem. Objednávku, její přijetí či 
odmítnutí lze učinit pouze písemně. Smlouva na základě objednávky je uzavřena v podobě a s 
obsahem, jak vyplývá z objednávky přijaté Zhotovitelem bez výhrad, tj. jakmile společnosti ALTRON 
dojde výslovný, úplný a bezpodmínečný, tj. bezvýhradný souhlas Zhotovitele s obsahem 
objednávky zpracované společností ALTRON.  

I.3 Odchylně od ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku platí, že odpověď na návrh na 
uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky návrhu, není 
přijetím návrhu, ale považuje se za odmítnutí původního návrhu a za nový návrh. Společnost 
ALTRON vylučuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s jakýmkoli dodatkem či odchylkou, a 
odpověď na návrh s dodatkem či odchylkou se tedy nepovažuje za přijetí návrhu. 

I.4 V právním styku mezi společností ALTRON a Zhotovitelem se neaplikuje ustanovení § 558 odst. 2 
občanského zákoníku, tj. nepřihlíží se k obchodním zvyklostem. 

I.5 Možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje a neplatnost právního 
jednání, pro nějž je dle Smlouvy nebo Všeobecných podmínek stanovena písemná forma, lze 
namítnout kdykoliv. Mezi Zhotovitelem a společností ALTRON neplatí ustanovení § 582 odst. 1 
první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

I.6 Podmínky Smlouvy lze měnit pouze písemným dodatkem ke Smlouvě na základě jednání o změně 
Smlouvy dle čl. VII těchto Všeobecných podmínek. Změny specifikace Díla potřebné k obvyklé nebo 
smluvené funkčnosti Díla, které smluvním stranám při sjednávání díla nebyly známé, mohou být 
provedeny i bez souhlasu Zhotovitele. 

I.7 Veškeré vyjednávání o Smlouvě vedou smluvní strany v dobré víře a zachovávají mlčenlivost 
ohledně všech informací, které se v průběhu vyjednávání Smlouvy dozvěděly. Dokud není Smlouva 
uzavřena, nemůže Zhotovitel očekávat, že k uzavření Smlouvy dojde a nese veškeré své náklady 
smluvního vyjednávání. Smluvní strany vylučují jakoukoli předsmluvní odpovědnost společnosti 
ALTRON. 
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Článek II Předmět a účel plnění 

II.1 Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí provést s vynaložením odborné péče a na základě 
svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti pro společnost ALTRON dílo specifikované ve 
Smlouvě (dále jen „Dílo“). Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému 
zhotovení a plné funkčnosti.  

II.2 Smlouva upravuje mimo jiné specifikaci Díla, tj. přesný popis Díla včetně požadavků na jeho 
funkčnost, místo předání Díla, cenu Díla, termíny provádění a dodání Díla, další podstatné 
náležitosti podle povahy Díla a dohody smluvních stran. 

II.3 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v místě stanoveném Smlouvou (dále jen „Místo provádění 
Díla“). 

II.4 Zhotovitel je povinen zajistit vydání veškerých potřebných rozhodnutí, povolení, souhlasů, 
vyjádření, stanovisek a jiných obdobných dokumentů od správních orgánů včetně dotčených 
orgánů státní správy a třetích osob, které jsou potřebná pro provádění a dokončení Díla (dále jen 
„Povolení“).  

II.5 Zhotovitel prohlašuje, že Zhotovitel, jeho činnost, plnění poskytované na základě Smlouvy, 
akcionáři Zhotovitele ani jeho skuteční vlastníci osobně nepodléhají žádné sankci uvalené zejména 
Evropskou unií, Spojenými státy americkými nebo Organizací spojených národů. Zhotovitel se 
zavazuje na žádost společnosti ALTRON poskytnout informace o totožnosti svého akcionáře 
(akcionářů), jakož i jeho skutečného vlastníka (vlastníků). Zhotovitel je povinen oznámit jakoukoli 
změnu v tomto prohlášení společnosti ALTRON neprodleně, nejpozději však do tří (3) pracovních 
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.  

Článek III Doba plnění 

III.1 Zhotovitel je povinen provést a dokončit Dílo podle termínů uvedených ve Smlouvě. Veškeré 
termíny plnění Zhotovitele zahrnují rovněž plnění povinnosti získat veškerá potřebná Povolení pro 
provádění a dokončení Díla a Zhotovitel nemá nárok na jakékoli prodloužení termínů provádění a 
dokončení Díla z důvodu plnění povinnosti získat všechna potřebná Povolení. Porušení termínů 
provádění a dokončení Díla stanovených Smlouvou se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

Článek IV Cena Díla 

IV.1 Cena díla se sjednává ve Smlouvě jako cena smluvní a cena pevná, maximální a nepřekročitelná. 
Není-li výslovně uvedeno jinak, sjednává se cena v českých korunách. 

IV.2 Cena Díla představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazků Zhotovitele podle Smlouvy, 
obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním Díla a je platná po celou dobu provádění Díla do 
jeho dokončení. Na výši ceny Díla nemá vliv, pokud by tato cena byla dohodnuta na základě jejího 
rozpisu.  
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IV.3 Cena Díla zahrnuje veškeré přímé i nepřímé nutně nebo účelně vynaložené náklady Zhotovitele 
spojené s plněním jeho povinností dle Smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně náklady na materiály, 
stroje, dopravu materiálů pro stavbu na místo plnění, vybudování, provoz, údržbu, likvidaci a 
vyklizení Místa provádění Díla, řízení a administrativu, koordinaci Díla, potřebnou inženýrskou 
činnost, potřebné geodetické práce, nezbytně nutnou dílenskou dokumentaci, režii Zhotovitele a 
jeho zisk, poplatky a veškeré další náklady Zhotovitele v souvislosti s prováděním Díla (např. 
inflace, poplatky a platby za služby, telefonní a internetové spojení, dodávky vody, elektřiny, 
zajištění BOZP a požární ochrany, zvýšené náklady na práce v zimním období, odstraňování 
znečištění, likvidace nebo využití nebezpečných odpadů, včetně zvlášť nebezpečných, sankce, 
pokuty, penále, pojištění, finanční náklady na dočasné zábory ploch, dopravně-inženýrské 
rozhodnutí a zajištění následných opatření, osvětlení Místa provádění Díla, zajištění a provádění 
všech zkoušek ve smyslu platných technických norem a obecně závazných právních předpisů 
včetně vystavení dokladů o provedení těchto zkoušek atp.). Cena Díla zahrnuje splnění veškerých 
povinností Zhotovitele ze Smlouvy a všechny věci a činnosti nezbytné pro řádné dokončení Díla a 
odstranění všech jeho vad.  

IV.4 Cena Díla zahrnuje všechny komponenty a potřebné technologie, jakož i provedení veškerých 
činností, kterých je potřeba k provedení a dokončení Díla a jeho uvedení do plně funkčního provozu, 
včetně takových, které případně nejsou výslovně uvedeny v podrobném vymezení komponentů, 
technologií a činností ve Smlouvě, pokud jejich dodání vyplývá z požadavků na funkčnost Díla jako 
celku. 

IV.5 Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny použité pro ocenění Díla jsou maximální pro celou dobu 
realizace Díla. 

IV.6 Uzavřením Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že cena Díla je správná, úplná a dostatečná k pokrytí 
všech nákladů Zhotovitele souvisejících se zhotovením a úplným a řádným dokončením Díla; a že 
sjednal cenu Díla s tím, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, zkontroloval ji a ověřil 
proveditelnost Díla dle projektové dokumentace, a dále se řádně seznámil se všemi ostatními 
dokumenty a vstupními informacemi, Místem provádění díla, potřebným rozsahem prací a 
veškerými dalšími faktickými údaji, s vynaložením veškeré odborné péče, kterou lze od maximálně 
znalého a zkušeného zhotovitele očekávat. 

IV.7 Zhotovitel na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku a § 2620 odst. 2 
občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.  

IV.8 Cena Díla může být měněna pouze v případě Změn Díla ve smyslu čl. VII těchto Všeobecných 
podmínek a pouze písemným dodatkem ke Smlouvě.  

IV.9 Veškerá peněžitá plnění jsou sjednávána v úrovni bez daně z přidané hodnoty, není-li výslovně 
uvedeno jinak. Daň z přidané hodnoty v aktuální zákonem stanovené výši bude účtována nad rámec 
dohodnuté ceny. 
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Článek V Platební podmínky 

V.1 Předpokladem a současně podmínkou vzniku nároku Zhotovitele na zaplacení ceny Díla je 
provedení Díla v souladu se Smlouvou a fakturace řádně provedeného a společnosti ALTRON 
předaného a společností ALTRON převzatého a odsouhlaseného Díla v souladu se Smlouvou. Obě 
podmínky musí být splněny současně.  

V.2 Společnost ALTRON nezaplatí jakékoli plnění, které Zhotovitel provede mimo ujednání ve Smlouvě 
v důsledku svévolného odklonu od podmínek Smlouvy, kdy Zhotovitel musí plnění provedené mimo 
ujednání ve Smlouvě na žádost společnosti ALTRON ve společností ALTRON stanoveném termínu 
odstranit a uhradit společnosti ALTRON náhradu nákladů a škody, které mu tím vzniknou. 

V.3 Zhotovitel nebude účtovat žádné práce, dodávky ani služby, které nebudou během provádění Díla 
provedeny a cena za tyto práce a dodávky bude od celkové ceny Díla odečtena. 

V.4 Společnost ALTRON neposkytne Zhotoviteli zálohy pro realizaci Díla.  

V.5 Společnost ALTRON uhradí cenu, na kterou vznikne Zhotoviteli nárok podle Smlouvy, vždy na 
základě příslušné faktury vystavené Zhotovitelem bezhotovostně na bankovní účet Zhotovitele 
uvedený ve Smlouvě. Platební povinnost společnosti ALTRON se považuje za splněnou dnem, kdy 
je příslušná částka odepsána z bankovního účtu společnosti ALTRON. 

V.6 Přílohou faktury, resp. dílčích faktur, musí být:  

 společností ALTRON podepsaný zjišťovací protokol ve formě soupisu provedeného plnění, 
tj. provedených prací, dodávek a služeb, jak v listinné podobě, tak v elektronické podobě ve 
formátu XLS, a  

 v případě jednorázové faktury, resp. konečné faktury, vystavené po řádném dokončení Díla 
také:  

(i) jednotlivé společností ALTRON podepsané zjišťovací protokoly; a 

(ii) kopie společností ALTRON podepsaného předávacího protokolu. 

 Splatnost částky odpovídající 90 % základu daně dle příslušné faktury vystavené Zhotovitelem 
(cena části Síla) a DPH v celé částce činí 60 dnů ode dne doručení faktury společnosti ALTRON 
dle těchto Všeobecných podmínek. 

 Zbývajících 10 % z fakturované částky tvoří jistotu (zádržné) za řádné provedení Díla a splnění 
dalších závazků uložených Zhotoviteli Smlouvou. Zhotovitel je povinen zádržné uvést v každé 
faktuře jak v procentech, tak vyčíslené v absolutní hodnotě. Splatnost této částky nastane za 
předpokladu splnění podmínek uvedených níže: 

(i) Splatnost první poloviny jistoty (zádržného) odpovídající 5 % z fakturované ceny Díla nastane po 

uplynutí 60 dnů ode dne obdržení písemné výzvy Zhotovitele odsouhlasené společností 
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ALTRON. Výzva musí být doručena na adresu společnosti ALTRON pro doručování, a to 

protokolárním převzetí bezvadného Díla společností ALTRON.  

(ii) Splatnost druhé poloviny jistoty (zádržného) odpovídající zbývajícím 5 % z fakturované ceny Díla, 

která slouží k zajištění odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla po dobu Záruční doby, nastane po 

uplynutí 30 dnů ode dne uplynutí Záruční doby, splnění všech povinností Zhotovitele 

vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost a doručení písemné výzvy Zhotovitele na adresu pro 

doručování společnosti ALTRON. 

V.7 Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly společnosti ALTRON 
doručeny na její adresu pro zasílání faktur elektronicka.podatelna@altron.net nejpozději 5. (pátý) 
kalendářní den v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo k uskutečnění fakturovaného plnění. 
V případě jednorázové, resp. konečné, faktury je Zhotovitel povinen doručit společnosti ALTRON 
fakturu na její adresu elektronicka.podatelna@altron.net pro zasílání faktur nejpozději 5. (pátý) 
kalendářní den v měsíci následujícím po měsíci, kdy byl oběma Stranami podepsán předávací 
protokol. 

V.8 Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a musí 
obsahovat ve vztahu k fakturovanému plnění věcně správné údaje. 

V.9 Splatnost faktur je 60 dnů, a to ode dne jejich doručení společnosti ALTRON. 

V.10 Faktura musí vždy obsahovat číslo objednávky, která je vystavena společností ALTRON vedle 
Smlouvy (jak před podpisem této Smlouvy, tak po jejím podpisu), přičemž takováto objednávka 
nezakládá v žádném případě Smluvní vztah mezi společností ALTRON a Zhotovitelem ani ho 
nemění, ale je vystavena z interních důvodů na straně společnosti ALTRON.  

V.11 Nebude-li faktura obsahovat číslo objednávky, vyčíslené zádržné, nebo jiné náležitosti, nebo je 
bude uvádět chybně, nebo bude fakturováno vadné plnění nebo bude text daňového dokladu v 
rozporu se Smlouvou, je společnost ALTRON oprávněna požadovat jeho přepracování ve lhůtě 
splatnosti. 

V.12 Nastane-li kterýkoliv z následujících případů (i) bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele, 
(ii) Zhotovitel podá insolvenční návrh jako dlužník, (iii) bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo 
bude vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky není společnost ALTRON povinna hradit jakékoliv 
částky splatné na základě Smlouvy do doby, než bude dostatečně zajištěno plnění Smlouvy 
Zhotovitelem.  

mailto:elektronicka.podatelna@altron.net
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V.13 Nastane-li kterýkoliv z případů uvedených výše v čl. V.12 těchto Všeobecných podmínek před 
protokolárním převzetím Díla společností ALTRON, není společnost ALTRON povinna uhradit 
Zhotoviteli zádržné. Zádržné je společnost ALTRON oprávněna použít na dokončení Díla a úhradu 
nákladů vzniklých v důsledku nesplnění Smlouvy, včetně nákladů na odstraňování vad Díla po celou 
Záruční dobu. Nastane-li kterýkoliv z případů uvedených výše v čl. V.12 těchto Všeobecných 
podmínek poté, co společnost ALTRON protokolárně převezme Dílo, není společnost ALTRON 
povinna uhradit Zhotoviteli zádržné. Zádržné je společnost ALTRON oprávněna použít na úhradu 
nákladů vzniklých v důsledku nesplnění Smlouvy, včetně nákladů na odstraňování vad Díla po celou 
Záruční dobu. 

V.14 Zhotovitel je povinen informovat společnost ALTRON bez zbytečného odkladu a nejpozději do tří 
(3) pracovních dnů poté, co bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele, Zhotovitel podá na sebe 
insolvenční návrh jako dlužník, bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo se Zhotovitel dostal do 
úpadku nebo do situace hrozícího úpadku, nebo bude vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky. 
Zhotovitel je povinen společnosti ALTRON bezodkladně a nejpozději do tří (3) pracovních dnů sdělit 
veškeré další skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho další existenci nebo na jeho schopnost plnit 
závazky ze Smlouvy.  

V.15 Zhotovitel prohlašuje, že jeho účet uvedený ve Smlouvě je účtem, který je správcem daně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup a že zůstane takovým účtem po celou dobu účinnosti 
Smlouvy. 

V.16 Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření Smlouvy není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH (dále jen „zákon o DPH“). Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým 
plátcem na základě rozhodnutí správce daně dle § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně, 
nejpozději však do následujícího pracovního dne ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, o 
tomto informovat společnost ALTRON, a to elektronicky na adresu 
elektronicka.podatelna@altron.net. Zhotovitel je stejným způsobem povinen informovat společnost 
ALTRON o tom, že bylo proti němu správcem daně zahájeno řízení podle § 106a zákona o DPH. 
Na žádost společnosti ALTRON je Zhotovitel povinen předložit společnost ALTRON potvrzení o 
bezdlužnosti.  

V.17 Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce V.16 tohoto článku nepravdivým, či přestane-li v 
době účinnosti Smlouvy platit, nebo nastane-li jiná v ustanovení § 109 zákona o DPH předvídaná 
skutečnost zakládající vznik ručitelského závazku společnosti ALTRON za Zhotovitelem 
nezaplacenou daň z přidané hodnoty, je společnost ALTRON oprávněna  

 bez vědomí Zhotovitele daň věřiteli (správci daně) zaplatit a vzniklý nárok vůči Zhotoviteli 
jednostranně započíst na jeho splatné i nesplatné nebo budoucí pohledávky vůči společnosti 
ALTRON nebo 

 zadržet částku ve výši DPH do jejího prokazatelného zaplacení Zhotovitelem nebo  

 učinit jiná vhodná opatření k zajištění budoucího nároku vůči Zhotoviteli z důvodu splnění 
ručitelského závazku za nezaplacenou daň Zhotovitelem nebo/vedle toho  

mailto:elektronicka.podatelna@altron.net
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 odstoupit od Smlouvy. 

Článek VI Provádění díla  

VI.1 Zhotovitel je povinen provést a dokončit Dílo dle pokynů společnosti ALTRON a v souladu 
s požadavky, podmínkami, parametry, specifikacemi, povoleními, aplikovatelnými právními 
předpisy a příslušnými závaznými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a 
ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo předepsanými ve Smlouvě a odstranit případné 
vady díla oznámené společností ALTRON v záruční době, to vše tak, aby Dílo bylo plně funkční a 
způsobilé k užívání v souladu se svým účelovým určením. V rozsahu plnění Díla jsou veškeré 
dodávky a činnosti, které jsou třeba pro řádný provoz a dosahování funkce Díla, byť by tyto dodávky 
a činnosti konkrétně specifikovány nebyly.  

VI.2 Zhotovitel je povinen bezodkladně a nejpozději do tří (3) pracovních dnů upozornit společnost 
ALTRON na nevhodnost od společnosti ALTRON převzatých věcí, podkladů nebo pokynů. 
Společnost ALTRON a Zhotovitel vylučují použití ustanovení § 2595 občanského zákoníku.  

VI.3 V případě, že Dílo je součástí většího díla, je v průběhu zhotovování Díla Zhotovitel povinen počínat 
si tak, aby s ohledem na případné navazující dodávky a práce neomezoval společnost ALTRON, 
další dodavatele či investora dokončit celé dílo řádně a včas. Zhotovitel se zavazuje, že během 
realizace Díla žádným způsobem neohrozí provoz stávajících technologií v objektu, v němž je 
situováno místo provádění celého díla. Zhotovitel si je současně vědom rozsahu škodlivých 
následků, které může jeho vadné či pozdní plnění způsobit ve vztahu k řádnému a včasnému 
dokončení celého díla. 

VI.4 Zhotovitel zajistí provedení prací při plnění Díla pracovníky s potřebnou odborností a kvalifikací, 
odpovídající příslušným předpisům pro provádění Díla. 

VI.5 Pokud společnost ALTRON prokazuje kvalifikaci v rámci plnění veřejné zakázky prostřednictvím 
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen poskytnout společnosti ALTRON veškerou potřebnou součinnost 
k prokázání kvalifikace.  

VI.6 Zhotovitel se zavazuje, že ke zhotovení Díla použije výhradně materiály a výrobky prokazující 
posouzení shody zabudovaných výrobků podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, v platném znění, a podle příslušných norem a předpisů, kterými jsou stanoveny 
technické požadavky na vybrané výrobky, a to Prohlášení o vlastnostech dle harmonizovaných 
norem vybraných výrobků podle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 kterým 
se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, Prohlášení o shodě 
dle nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky v platném znění, ES Prohlášení o shodě dle nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických 
požadavcích na strojní zařízení, ES Prohlášení o shodě dle nařízení vlády č.122/2016 Sb., o 
posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent. 
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VI.7 Zjistí-li společnost ALTRON, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se Smlouvou, je Zhotovitel 
povinen na žádost společnosti ALTRON neprodleně zjednat nápravu a nadále provádět Dílo řádně. 
Společnost ALTRON je oprávněna přikázat přerušení provádění Díla, pokud je prováděno v rozporu 
se Smlouvou, anebo je ohrožena bezpečnost osob provádějících Dílo. To nezbavuje Zhotovitele 
odpovědnosti za řádné a včasné dokončení Díla.  

VI.8 Zhotovitel není oprávněn přerušit provádění Díla, a to ani v případě, že se provedení Díla stane 
z jakéhokoli důvodu náročnějším, včetně nepředvídatelných změn ekonomického, měnového nebo 
finančního charakteru, obchodních rizik včetně cen materiálů a všech vstupních nákladů 
Zhotovitele, dostupnost materiálů a výrobků potřebných pro provádění Díla, pandemie apod. 
Zhotovitel není oprávněn přerušit z důvodů uvedených v tomto článku ani odkazem na vyšší moc. 

VI.9 Zhotovitel prohlašuje, že veškeré požadavky na stavební a technickou připravenost Místa 
provádění Díla oznámil společnosti ALTRON před uzavřením Smlouvy. Pokud tak neučinil, nemá 
Zhotovitel nárok na změnu termínu z důvodu nedostatečné stavební připravenosti. Nejsou-li 
splněny podmínky stavební připravenosti u některé části Díla, není tím nijak dotčen závazek 
Zhotovitele provést zbývající část Díla v termínech dle Smlouvy. 

VI.10 Zhotovitel odpovídá za Místo provádění Díla od okamžiku jeho převzetí. Zhotovitel odpovídá za 
veškerou škodu na Místě provádění Díla, která vznikne, ať už na movitých nebo nemovitých věcech. 
Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu Místa provádění Díla od okamžiku jeho převzetí do doby jeho 
předání společnosti ALTRON. Zhotovitel je povinen udržovat v Místě provádění Díla pořádek a je 
odpovědný za nakládání s odpady v Místě provádění Díla.  

VI.11 Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci, a č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, jakož i předpisy hygienické, požární a zajišťující ochranu životního prostředí. 
Zhotovitel zabezpečí BOZP svých zaměstnanců a dodržování PO a OŽP ze strany svých 
zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů, včetně jejich vybavení věcnými prostředky PO. 
Zhotovitel a poddodavatelé budou v průběhu realizace této Smlouvy respektovat předpisy a pravidla 
BOZP včetně pravidel a pokynů, se kterými byl Zhotovitel písemně seznámen společností 
ALTRON. Zhotovitel je plně odpovědný za porušení povinností uvedených v tomto odstavci.  

VI.12 Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí Zhotovitel. 

VI.13 Zhotovitel bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi reflexní vestu, ochrannou přilbu, 
pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Zhotovitel je povinen vybavit 
všechny své pracovníky potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky podle povahy 
vykonávané práce a tito je musí při výkonu práce soustavně používat, ve smyslu § 104 zákoníku 
práce, a nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Zhotovitel je povinen řídit se 
případnými pokyny společnosti ALTRON ohledně používání ochranných pomůcek, což nezbavuje 
Zhotovitele odpovědnosti za bezpečnost Zhotovitele a jeho pracovníků. 
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VI.14 Zhotovitel je povinen upozornit ALTRON na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti 
na Místě provádění Díla k ohrožení života a zdraví pracovníků společnosti ALTRON nebo třetích 
osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.  

VI.15 Zhotovitel je povinen zajistit a dát k dispozici 24 hodin denně telefonní spojení na odpovědného 
pracovníka Zhotovitele, a to v pracovních dnech i ve dnech pracovního klidu, pro případ mimořádné 
události. 

VI.16 Zhotovitel zajistí dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek na 
Místě provádění Díla ze strany zaměstnanců (či jiných pracovníků) Zhotovitele a poddodavatelů. 
Pozitivní zkouška na alkohol u zaměstnanců (či jiných pracovníků) Zhotovitele nebo poddodavatelů 
prováděná podle platných právních předpisů bude považována za podstatné porušení 
bezpečnostních předpisů ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit, že zaměstnanci a jiní 
pracovníci Zhotovitele včetně jeho poddodavatelů se na výzvu společnosti ALTRON podrobí 
zkoušce na požití alkoholických nápojů a jiných omamných látek.  

VI.17 Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu a dodržovat veškeré povinnosti 
vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Dále v souladu § 73, resp. 
§ 99 č. 542/2020 Sb. zákona o výrobcích s ukončenou životností a povinnosti každého výrobce 
elektrozařízení, výrobce pneumatik, distributora a posledního prodejce odděleně uvádět na 
daňovém dokladu náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění výrobků s ukončenou 
životností (dále též viditelný recyklační příspěvek). 

VI.18 Zhotovitel je povinen průběžně z Místa provádění Díla odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 
suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho 
činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Místo provádění Díla. Veškeré náklady jsou 
zahrnuty v ceně Díla. 

VI.19 Při nakládání se závadnými látkami ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, 
včetně ropných látek, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s uvedeným zákonem a dodržovat 
veškeré povinnosti z něho vyplývající. Zhotovitel je povinen řídit se při plnění Smlouvy také všemi 
dalšími právními předpisy platnými na území České republiky, které jsou určeny k ochraně životního 
prostředí.  

VI.20 Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
přístroje nebo jiné věci, které použil při plnění Díla a že se této povinnosti nemůže zprostit. 

VI.21 Za materiál a stroje Zhotovitele uskladněné na Místě provádění Díla nepřebírá ALTRON žádné 
záruky. 

VI.22 Zhotovitel je povinen vyklidit a uvést do řádného a vyklizeného stavu Místo provádění Díla 
nejpozději do dne předání Díla společnosti ALTRON, případně v jiné mezi společností ALTRON a 
Zhotovitelem dohodnuté lhůtě. V případě, že Zhotovitel v uvedené lhůtě místo provádění Díla 
nevyklidí, je společnost ALTRON oprávněna vyklidit Místo provádění Díla sama nebo 
prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.  
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Článek VII Změny 

VII.1 Změnou je odchylka od specifikace Díla dle Smlouvy (dále jen „Změna“). 

VII.2 Společnost ALTRON je oprávněna požadovat provedení Změny kdykoli před předáním a převzetím 
Díla společností ALTRON. Společnost ALTRON vystaví k provedení Změny objednávku, která 
bude obsahovat specifikaci Změny, vliv Změny na cenu Díla a dobu provedení Změny. Zhotovitel 
je povinen objednávku společnosti ALTRON akceptovat. V případě, že tak Zhotovitel do 2 
pracovních dnů neučiní, má se za to, že se Změnou včetně podmínek objednávky souhlasí. 
Ohledně Změny uzavřou společnost ALTRON a Zhotovitel písemný dodatek ke Smlouvě.  

VII.3 Zhotovitel může společnosti ALTRON navrhnout provedení Změny. Cena Změny musí vycházet 
z jednotkových cen dle Smlouvy. Změny navržené ze strany Zhotovitele se považují za dohodnuté 
Změny až poté, co jsou společností ALTRON výslovně odsouhlaseny v písemném dodatku ke 
Smlouvě.  

Článek VIII Zkoušky funkčnosti 

VIII.1 Nestanoví-li Smlouva jinak, je úspěšné provedení zkoušek funkčnosti nezbytným předpokladem 
předání Díla. Účelem zkoušek funkčnosti je ověřit sjednanou funkčnost dodaného věcného plnění 
a v případě prací též správnost jejich provedení. Formu, rozsah anebo další náležitosti zkoušek 
funkčnosti podle předmětu plnění určí Smlouva.  

VIII.2 Zkoušky funkčnosti se zpravidla konají po provedení Díla v místě předání. Termín konání zkoušek 
funkčnosti Zhotovitel oznámí společnosti ALTRON písemně alespoň 3 (tři) pracovní dny předem; 
zahájení zkoušek funkčnosti stanoví přednostně v běžné pracovní době. V případě, že společnosti 
ALTRON navržený termín zkoušek Díla nevyhovuje, informuje o této skutečnosti Zhotovitele a 
smluvní strany dohodnou jiný nejbližší možný termín zkoušek funkčnosti. 

VIII.3 Funkční zkoušky se považují za úspěšně provedené a ukončené, jakmile Zhotovitel vyhotoví a 
předá společnosti ALTRON příslušné protokoly o úspěšném provedení zkoušek. 

VIII.4 Je-li Dílo prováděno a předáváno postupně a stanoví-li Smlouva, že předání jednotlivých částí Díla 
předchází provedení zkoušek funkčnosti, použije se úprava obsažená shora v tomto článku i na 
zkoušky funkčnosti jednotlivých částí Díla. 

VIII.5 Rozsah funkčních zkoušek může být upřesněn Smlouvou. Standardní rozsah funkčních zkoušek 
Díla představuje: 

 Funkční zkouška v rozsahu definovaném pro daný typ Díla; 

 Funkční zkouška součinnosti jednotlivých technologických celků systému (pokud je součástí 
Díla více technologických celků). 
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VIII.6 O úspěšném provedení každé jednotlivé zkoušky bude sepsán písemný protokol, který podepíší 
společnost ALTRON a Zhotovitel. Pokud zkouška nebyla úspěšná, je Zhotovitel oprávněn zkoušku 
opakovat v přiměřené lhůtě od předchozí neúspěšné zkoušky. Za přiměřenou lhůtu se považuje 
lhůta patnácti (15) kalendářních dnů, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě, 
že Zhotovitel nepřistoupí k opakování zkoušky v přiměřené lhůtě nebo taková zkouška bude více 
než dvakrát neúspěšná, je společnost ATRON oprávněna odstoupit od Smlouvy.  

VIII.7 Pokud Smlouva nestanoví jinak, je Zhotovitel povinen provést následující zkoušky Díla: 

 Individuální zkoušky. Před mechanickým dokončením provede Zhotovitel za účasti společnosti 
ALTRON odzkoušení každého jednotlivého zařízení tvořícího součást díla, během něhož 
prokáže funkčnost příslušné části zařízení. Po ukončení individuálních zkoušek v rámci celého 
Díla vypracuje Zhotovitel protokol o jejich ukončení, ve kterém zhodnotí průběh zkoušek a 
způsobilost zařízení ke zprovoznění. 

 Komplexní zkoušky. Komplexní zkoušky prokazují správnost projektového řešení, funkčnost 
zařízení jednotlivě i ve vzájemných funkčních vazbách, schopnost trvale bezpečného provozu 
zařízení a staveb a jejich připravenost k provozním zkouškám při splnění podmínek, které budou 
uvedeny v manuálu komplexních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel a schválí společnost 
ALTRON. Zahájení komplexních zkoušek podmiňuje schválení manuálu komplexních zkoušek 
společností ALTRON. Komplexní vyzkoušení je ukončeno protokolem o provedení komplexního 
vyzkoušení.  

 Garanční zkoušky. Garanční zkoušky budou na žádost společnosti ALTRON provedeny 
nejpozději do dvou (2) měsíců od předání Díla, za účelem prokázání splnění garantovaných 
parametrů dle Smlouvy. Náklady na garanční zkoušky ze strany Zhotovitele jsou součástí ceny 
Díla dle Smlouvy. V případě, že garanční zkoušky budou neúspěšné, poskytuje se Zhotoviteli 
lhůta třiceti (30) kalendářních dnů na odstranění možných příčin. Garanční zkoušky a 
vyhodnocení provede oboustranně odsouhlasená nezávislá organizace vybraná společností 
ALTRON za účasti Zhotovitele. Opakované garanční zkoušky vč. potřebného měření provede 
stejná vybraná organizace, a to na náklady Zhotovitele. Termín provedení opakovaných 
zkoušek podléhá odsouhlasení společnosti ALTRON.  

Článek IX Předání a převzetí Díla 

IX.1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat společnosti ALTRON Dílo nejpozději v termínu dle Smlouvy. 

IX.2 Dílo je připraveno k předání a převzetí, pokud je řádně provedeno a dokončeno v souladu se 
Smlouvou a předána veškerá sjednaná a odsouhlasená dokumentace, jsou úspěšně provedeny a 
vyhodnoceny veškeré zkoušky předepsané Smlouvou a společnosti ALTRON byl poskytnut 
přiměřený čas pro kontrolu Díla. Smlouva může stanovit, že k předání Díla dojde po ukončení 
Smlouvou stanoveného zkušebního provozu. Dílo bude dokončeno a předáno společnosti ALTRON 
jako jeden celek. Předáním a převzetím Díla se rozumí předání a převzetí Díla k trvalému užívání. 
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IX.3 K Převzetí Díla dojde okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí ze strany společnosti 
ALTRON. Zhotovitel je povinen vyzvat společnost ALTRON k převzetí Díla nejméně deset (10) 
pracovních dnů před dnem zamýšleného předání a převzetí Díla. V případě, že společnosti 
ALTRON stanovený řádný termín předání Díla nevyhovuje, informuje o této skutečnosti Zhotovitele 
a smluvní strany dohodnou jiný nejbližší možný termín předání Díla. 

IX.4 Nebezpečí škody na předmětu Díla přechází na společnost ALTRON počínaje dnem protokolárního 
převzetí Díla společností ALTRON.  

IX.5 Společnost ALTRON je oprávněna odmítnout převzetí Díla, má-li Dílo jakékoliv vady, a to včetně 
ojedinělých drobných vad, které nebrání užívání věci, přičemž je společnost ALTRON oprávněna 
požadovat odstranění takových vad. Ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku se 
v takovém případě nepoužijí.  

IX.6 Společnost ALTRON není povinna převzít Dílo, pokud dílo odmítne a nepřevezme smluvní partner 
společnosti ALTRON nebo koncový zákazník.  

IX.7 O předání a převzetí Díla bude společností ALTRON a Zhotovitelem sepsán předávací protokol. 
Pokud společnost ALTRON převezme Dílo, které v den předání a převzetí vykazuje drobné 
ojedinělé vady a nedodělky, bude jejich soupis včetně dohodnutých termínů odstranění nedílnou 
součástí protokolu o předání a převzetí Díla.  

IX.8 Případné vady a nedodělky se Zhotovitel zavazuje odstranit v termínu, který společnost ALTRON 
uvede v protokolu o předání a převzetí Díla. Pokud Zhotovitel nesplní termín pro odstranění vad a 
nedodělků, je společnost ALTRON oprávněna odstranit nedodělky sama, nebo prostřednictvím třetí 
osoby, a to na náklady Zhotovitele. 

IX.9 Není-li sjednáno či nevyplývá-li z povahy Díla něco jiného, předá Zhotovitel spolu s předávacím 
protokolem společnosti ALTRON protokoly o provedení zkoušek funkčnosti a dokumentaci k Dílu 
zahrnující zpravidla, mimo jiné, (i) návod k obsluze a údržbě (uživatelská příručka), (ii) provozní 
deník, (iii) protokol o výchozí revizi a (iv) prohlášení o shodě. 

IX.10 Smlouva může stanovit, že Dílo může být prováděno a předáváno společnosti ALTRON postupně 
po ucelených částech Díla.  

IX.11 Ověření funkčnosti Díla provádí Zhotovitel postupem uvedeným v čl. VII těchto Všeobecných 
podmínek. 



 

ALTRON, a.s.  

Novodvorská 994/138 altron@altron.net 

142 21 Praha 4, Česká republika www.altron.net 

T  +420 261 309 111 IČ: 649 48 251 – Městský soud Praha 

F  +420 261 309 444 oddíl B, vložka 3609 

 

36 

Všeobecné nákupní podmínky 

VEŘEJNÉ 

Článek X Programové vybavení jako součást předmětu plnění  

X.1 V případě, že předmětem plnění dle Smlouvy je vývoj Software Zhotovitelem pro Společnost 
ALTRON, postupuje Zhotovitel na společnost ALTRON všechna majetková práva k Software, a 
uděluje souhlas ke změnám Díla a spojování Díla s jiným dílem. Zhotovitel je povinen zajistit 
odpovídající souhlas všech svých zaměstnanců a spolupracujících osob, které se podílejí na vývoji 
Software. Zhotovitel se zavazuje k předání zdrojových kódů, k tomu, že nebude používat uzavřené 
a nestandardní technologie a k tomu, že poskytne veškerou součinnost dalšímu zhotoviteli, který 
bude pracovat se Software k tomu, aby mohl Software dále vyvíjet a upravovat 

X.2 Je-li součástí předmětu plnění dodávaného Zhotovitelem i Software, který však není vyvíjen pro 
společnost ALTRON, ale je pouze součástí dodávaného plnění, poskytuje Zhotovitel společnosti 
ALTRON licenci k užití Software v rozsahu stanoveném těmito Všeobecnými podmínkami; tato 
úprava může být konkretizována Smlouvou. 

X.3 Zhotovitel poskytuje společnosti ALTRON licenci k užití Software v jeho aktuální verzi platné ke dni 
předání předmětu plnění. 

X.4 Zhotovitel poskytne odbornou instalaci Software jako součást předmětu plnění a případné školení 
osob pověřených společností ALTRON v rozsahu a čase určeném ve Smlouvě.   

X.5 ALTRON obdrží od společnosti Zhotovitele jeden hardwarový klíč pro užívání Software s 
identifikační disketou ke každé pracovní stanici, je-li takovýto hardwarový klíč pro chod Software 
nutný. 

Článek XI Vlastnické právo a odpovědnost za škodu 

XI.1 Vlastníkem zhotovovaného Díla a všeho, co k němu náleží, je společnost ALTRON, a to od samého 
počátku. Vlastnické právo společnosti ALTRON vzniká vytvořením každé součásti Díla. Všechny 
materiály přecházejí do vlastnictví Zhotovitele vždy okamžikem, kdy jsou do Díla zabudovány nebo 
dodáním na místo plnění, podle toho, co nastane dříve.  

XI.2 Společnost ALTRON nabude vlastnické právo k jednotlivým částem projektové dokumentace a ke 
všem dalším výstupům Zhotovitele v okamžiku jejich předání společnosti ALTRON.  

XI.3 Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel až do okamžiku protokolárního předání a převzetí díla 
společností ALTRON. 

XI.4 Zhotovitel je povinen činit taková opatření, aby jeho činností nedocházelo ke škodám na majetku 
společnosti ALTRON, jeho zaměstnanců nebo třetích osob, anebo k poškození zdraví zaměstnanců 
společnosti ALTRON nebo třetích osob. Zhotovitel odpovídá společnosti ALTRON za veškeré 
škody mu způsobené při provádění předmětu plnění.   
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XI.5 Zhotovitel odškodní společnost ALTRON a právně ho na své náklady ochrání před veškerými 
nároky, požadavky, škodami, ztrátami a jinými náklady v případě požadavků vznesených třetími 
stranami, které vzniknou z činnosti Zhotovitele při plnění Smlouvy, nebo jsou z této činnosti 
odvoditelné. 

XI.6 Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění Smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou jeho činností v důsledku provádění Díla společnosti ALTRON, případně třetím 
osobám, a to ve výši odpovídající minimálně dvojnásobku smluvní ceny Díla. Smlouvu týkající se 
předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je Zhotovitel povinen předložit společnosti ALTRON 
nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od vyzvání společnosti ALTRON.  

Článek XII Práva duševního vlastnictví a licence 

XII.1 Zhotovitel postupuje na společnost ALTRON veškerá oprávnění k výkonu majetkových práv 
autorských k veškerým autorským dílům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, která 
jsou součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a veškerá práva k jakýmkoli dalším předmětům 
duševního vlastnictví, včetně databází.  

XII.2 Zhotovitel potvrzuje a souhlasí s tím, že součástí majetkových práv autorských, která náleží 
společnosti ALTRON je rovněž výhradní oprávnění autorská díla upravovat, uveřejňovat, měnit, 
spojit s jiným dílem nebo zařadit do díla souborného, zpracovávat, uveřejňovat pod jménem 
společnosti ALTRON a dokončovat, a potvrzuje, že k tomu udělily souhlas také osoby podílející se 
na tvorbě autorských děl. 

XII.3 V případě, že Zhotovitel z objektivních důvodů nemůže převést majetková práva k autorským dílům 
na společnost ALTRON, uděluje společnosti ALTRON výhradní licenci k autorskému dílu 
vytvořenému pro společnost ALTRON jako součást plnění dle Smlouvy, a to územně a množstevně 
neomezenou licenci ke všem známým způsobům užití, a to na celou dobu trvání autorských 
majetkových práv, včetně svolení autorská díla měnit, dokončit a spojovat s jinými díly a zařazovat 
je do děl souborných. Po dobu plánované doby životnosti Díla uvedené ve Smlouvě nelze licenci 
jednostranně vypovědět či jinak ukončit. Společnost ALTRON není povinna licenci využít. 

XII.4 S ohledem na charakter plnění dle Smlouvy není možné naplnit podmínky pro uplatnění ustanovení 
§ 2374 občanského zákoníku, Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje vypořádat případné nároky na 
dodatečnou odměnu vůči jednotlivým konkrétním autorům, kteří se na vytvoření Díla podíleli, a 
zavazuje se odškodnit společnost ALTRON v plné výši ve vztahu k jakýmkoli takto uplatněným 
nárokům a nákladům, které společnosti ALTRON v souvislosti s těmito nároky vzniknou.  

XII.5 Zhotovitel ani další osoby podílející se na tvorbě Díla nemají právo odstoupit od udělení příslušných 
oprávnění ani pro změnu přesvědčení dle ustanovení § 2382 občanského zákoníku. Zhotovitel je 
povinen o této skutečnosti informovat osoby podílející se na tvorbě Díla.  
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XII.6 Pokud je součástí plnění Díla autorské dílo, které nebylo vytvořeno na zakázku pro společnost 
ALTRON, poskytuje Zhotovitel společnosti ALTRON k takovému autorskému dílu nevýhradní 
licenci, a to územně a množstevně neomezenou licenci ke všem známým způsobům užití včetně 
svolení autorská díla měnit, dokončit a spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných, a to 
na celou dobu trvání autorských majetkových práv. Po dobu plánované doby životnosti Díla 
uvedené ve Smlouvě nelze licenci jednostranně vypovědět či jinak ukončit. Společnost ALTRON 
není povinna licenci využít.  

XII.7 Společnost ALTRON je dále oprávněna postoupit zcela nebo z části oprávnění k výkonu 
majetkových práv na jakoukoli další třetí osobu a udělovat licence a podlicence, s čímž Zhotovitel 
výslovně souhlasí a potvrzuje, že k tomu udělily souhlas také osoby podílející se na tvorbě 
Autorských děl. 

XII.8 Zhotovitel uděluje společnosti ALTRON veškerá práva k užívání vynálezu, užitného vzoru či 
průmyslového vzoru, včetně práva takové oprávnění udělit i úplatně třetím osobám, pokud 
Zhotovitel v průběhu plnění Smlouvy vytvoří vynález, užitný vzor nebo průmyslový vzor.  

XII.9 Veškerá odměna Zhotovitele za postoupení majetkových práv autorských, poskytnutí licencí a 
udělení práv k užívání vynálezu, užitného vzoru a/nebo průmyslového vzoru, je již zahrnuta v ceně 
Díla a Zhotoviteli nenáleží žádná dodatečná odměna. Zhotovitel je povinen vypořádat samostatně 
jakékoli případné nároky třetích stran na dodatečnou odměnu, bez jakýchkoli nároků vůči 
společnosti ALTRON. 

XII.10 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout společnosti ALTRON oprávnění k výkonu práv 
duševního vlastnictví ke všem součástem Díla včetně veškeré dokumentace předané Zhotovitelem 
společnosti ALTRON, je-li to nezbytné pro řádný výkon práv společnosti ALTRON.  

XII.11 Zhotovitel poskytuje společnosti ALTRON záruku za to, že Dílo ani jiné plnění Zhotovitele dle 
Smlouvy ani užívání Díla ze strany společnosti ALTRON neporušuje ani nebude mít za následek 
porušení jakéhokoliv práva duševního vlastnictví třetích osob. V případě, že Zhotovitel poruší svůj 
závazek vyplývající ze záruky uvedené v tomto článku, je Zhotovitel odpovědný za veškeré 
důsledky z toho plynoucí, zejména je povinen neprodleně zajistit společnosti ALTRON právo užívat 
Dílo a jeho součásti, jež nebude narušovat práva duševního vlastnictví třetích osob a nahradit 
společnosti ALTRON veškerou újmu, která mu tím byla způsobena, jakož i veškeré účelné náklady 
vynaložené na obranu práv společnosti ALTRON.  

XII.12 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit společnosti ALTRON, že třetí osoba uplatnila nárok z 
titulu porušení práv duševního vlastnictví, která jsou nezbytná pro realizaci Díla, případně která s 
Dílem souvisejí. 

XII.13 Zhotovitel se zavazuje poskytnout společnosti ALTRON veškerou součinnost pro úspěšnou obranu 
práv společnosti ALTRON ve vztahu k porušení práv duševního vlastnictví třetích osob a hájit 
společnost ALTRON před jakýmkoliv nárokem třetí strany, včetně nároků poddodavatelů, 
zaměstnanců nebo jiných spolupracujících osob a zástupců Zhotovitele. 
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Článek XIII Práva z odpovědnosti za vadné plnění a záruka za jakost 

XIII.1 Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, účelu Díla, 
popřípadě nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. 

XIII.2 Zhotovitel poskytuje společnosti ALTRON na Dílo záruku za jakost v délce 36 měsíců na dodávky, 
60 měsíců na práce. Zhotovitel nebude poskytování záruky podmiňovat vykonáním jiných úkonů 
servisu a údržby, vč. dodání náhradních dílů a provozních náplní, Díla než těch, které jsou 
předmětem Smlouvy. 

XIII.3 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nemohla společnost ALTRON Dílo v důsledku vady 
řádně užívat. 

XIII.4 Zárukou za jakost Zhotovitel přebírá odpovědnost za to, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé ke 
svému použití, jeho kvalita bude odpovídat Smlouvě a zachová si vlastnosti Smlouvou vymezené, 
popř. obvyklé. 

XIII.5 V případě vady Díla má společnost ALTRON právo zvolit si nárok z vad, a to, (i) nárok na odstranění 
vady poskytnutím nového Díla nebo jeho části, pokud nejsou Dílo nebo jeho část v důsledku vady 
způsobilé k plnění svého účelu nebo pokud se stejná opravitelná vada na Díle nebo jeho části Díla 
opakuje potřetí (3x); (ii) nárok na odstranění vady opravou Díla nebo jeho části, pokud se jedná o 
vadu opravitelnou; (iii) nárok na slevu z cenu Díla.  

XIII.6 Společnost ALTRON oznámí Zhotoviteli reklamaci vady způsobem uvedeným ve Smlouvě. 

XIII.7 Pokud společnost ALTRON požaduje odstranění vady opravou, je Zhotovitel povinen dostavit se 
na Místo provádění Díla a zahájit činnosti směřující k opravě vady  

 do dvanácti (12) hodin od jejího oznámení u závažných vad bránících bezpečnému a 
spolehlivému provozu Díla, nebo 

 do dvou (2) dnů od jejího oznámení u vad nebránících bezpečnému a spolehlivému provozu 
Díla, pokud nebude s ohledem na povahu vady mezi Zhotovitelem a společností ALTRON 
dohodnuto písemně jinak.  

XIII.8 Zhotovitel je povinen dokončit odstranění vady Díla ve lhůtě určené společností ALTRON.  

XIII.9 Pokud společnost ALTRON požaduje odstranění vady bezplatným dodáním nové části Díla nebo 
celého Díla, Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději ve lhůtě stanovené společností 
ALTRON. 
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XIII.10 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Díla řádně a včas ve stanovených lhůtách, nebo oznámí-
li před jejím uplynutím společnosti ALTRON, že vady neodstraní, může ALTRON požadovat 
přiměřenou slevu z ceny Dílo nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele vadu odstranit sám nebo 
ji nechat odstranit třetí osobou, a to na náklady Zhotovitele, aniž by tím ALTRON omezil jakákoli 
svá práva daná mu Smlouvou a odpovědnost Zhotovitele za vady Díla, nebo od Smlouvy odstoupit. 
Zhotovitel je povinen nahradit společnosti ALTRON veškeré vynaložené náklady, které vznikly 
společnosti ALTRON v souvislosti s odstraněním takové vady, a to do třiceti (30) dnů po obdržení 
příslušné faktury společnosti ALTRON.  

XIII.11 Zhotovitel zahájí odstraňování vady i v případě, že reklamaci neuznává; náklady na odstranění vady 
nese Zhotovitel ve sporných případech až do rozhodnutí soudu či dohodnutého rozhodčího orgánu. 
Prokáže-li se ve sporných případech, že ALTRON reklamoval vadu neoprávněně, je společnost 
ALTRON povinna uhradit Zhotoviteli prokazatelné účelné a přiměřené náklady, které v souvislosti 
s odstraněním takové vady vynaložil. 

XIII.12 Zhotovitel poskytuje záruku na provedené opravy Díla do konce záruční doby, v případě dodání 
nových věcí pak v délce záruky poskytnuté jejich výrobcem.  

Článek XIV Poddodavatelé 

XIV.1 Zhotovitel je oprávněn plnit svůj závazek z této Smlouvy prostřednictvím konkrétních poddodavatelů 
pouze tehdy, vysloví-li s tím společnost ALTRON písemně souhlas. Zhotovitel může společnosti 
ALTRON navrhnout a odpovídá za to, že jím navržení poddodavatelé jsou plně způsobilí poskytnout 
odpovídající plnění a že na jejich plnění ani na osobu poddodavatele a jeho skutečného majitele 
ani jeho další poddodavatele a jejich skutečné majitele se nevztahují žádné sankce uložené 
zejména Evropskou unií, Spojenými státy americkými nebo Organizací spojených národů. 
Zhotovitel je povinen informovat společnost ALTRON o jakékoli změně v platnosti tohoto prohlášení 
bezodkladně a nejpozději ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od doby, kdy ke změně dojde. 

XIV.2 Zhotovitel je odpovědný za veškerá plnění poskytnutá prostřednictvím poddodavatelů a jiných 
třetích osob ve stejném rozsahu, jako by takové plnění poskytoval sám. 

XIV.3 Smluvní strany si ujednávají, že na rozdíl od ustanovení § 2915 občanského zákoníku je k náhradě 
škody způsobené jím, případně jím a poddodavatelem, jím a třetí stranou nebo kombinací obou, 
povinen vždy Zhotovitel. 

XIV.4 Zhotovitel je povinen na žádost společnosti ALTRON doložit společnosti ALTRON identifikační 
údaje jeho poddodavatelů. 
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Článek XV Komunikace, doručování a oznamovací povinnost  

XV.1 Pro vzájemnou právně závaznou komunikaci smluvních stran platí povinnost písemné formy. Pro 
účely jednání mezi společností ALTRON a Zhotovitelem se písemná forma považuje za 
zachovanou i tehdy, je-li jednání učiněné elektronickou poštou či prostřednictvím datové schránky. 
Společnost ALTRON je oprávněna požadovat, aby elektronická zpráva byla podepsána zaručeným 
elektronickým podpisem nebo aby její pravost byla ověřena jiným způsobem, který společnost 
ALTRON v konkrétním případě akceptuje. 

XV.2 Prostřednictvím pošty, kurýrní služby případně jiným obdobným způsobem lze mezi smluvními 
stranami doručovat veškeré písemnosti i jiné zásilky způsobilé k poštovní přepravě. ALTRON zasílá 
poštovní zásilky na adresu uvedenou ve Smlouvě jako sídlo (bydliště) Zhotovitele příp. na jinou 
adresu, kterou jí Zhotovitel písemně oznámí jako kontaktní adresu; Zhotovitel je oprávněn dále určit 
kontaktní osobu, k jejímž rukám budou zásilky adresovány. Poštovní zásilky se považují za 
doručené Zhotoviteli dnem skutečného doručení, jinak 3. (třetí) pracovní den po odeslání, pokud 
byly odeslány na adresu v souladu s tímto ujednáním.  

XV.3 Zhotovitel je povinen oznámit společnosti ALTRON změny skutečností a údajů, které jí sdělil, 
zejména změny jména a bydliště, resp. názvu a sídla Zhotovitele a jeho doručovací adresy a 
kontaktních osob, změny ve složení statutárního orgánu či jiné změny týkající se osob oprávněných 
jménem Zhotovitele jednat, a to vždy bez zbytečného odkladu a nejpozději do tří (3) pracovních dnů 
poté, co k takové změně došlo, písemně nebo jinou formou výslovně akceptovanou společností 
ALTRON.  

Článek XVI Ochrana důvěrných informací; zpracování osobních údajů 

XVI.1 Zhotovitel je povinen zachovávat absolutní mlčenlivost o veškerých informacích o skutečnostech 
obchodní, výrobní či technické povahy související se společností ALTRON, které mají skutečnou 
nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v příslušných obchodních 
kruzích běžně dostupné, a které Zhotovitel zjistil v průběhu provádění Díla nebo v souvislosti se 
Smlouvou se společností ALTRON, včetně jednání o Smlouvě.  Tato povinnost trvá i po skončení 
Smlouvy, jakož i v případě, že Smlouva nebyla uzavřena. Tímto ustanovením nejsou dotčeny žádné 
další dohody nebo smlouvy týkající se důvěrných informací mezi společností ALTRON a 
Zhotovitelem ani další povinnosti podle příslušných ustanovení právních předpisů týkající se 
obchodního tajemství, ochrany informací a dalších souvisejících otázek. V případě porušení 
povinnosti mlčenlivosti náleží poškozené straně smluvní pokuta ve výši stanovené podle Smlouvy, 
která odpovídá hodnotě a významu zajišťované povinnosti. 

XVI.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále 
jen „nařízení GDPR“) vůči subjektům údajů, jejichž osobní údaje na základě Smlouvy předává nebo 
jinak zpřístupňuje společnosti ALTRON, zejm. že k takovému předávání či jinému zpřístupnění má 
platný právní titul.  
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XVI.3 Pokud by v rámci poskytování předmětu plnění dle Smlouvy mělo dojít ke zpracování osobních 
údajů ve smyslu nařízení GDPR, zavazuje se Zhotovitel uzavřít se společností ALTRON 
samostatnou písemnou smlouvu, kterou upraví podmínky zpracování osobních údajů, zejména v 
jakém rozsahu, za jakým účelem a na jakou dobu se smlouva uzavírá, a záruky o technickém a 
organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů.   

Článek XVII Přerušení plnění smluvních povinností ze strany společnosti ALTRON 

XVII.1 Společnost ALTRON je oprávněna přerušit plnění svých závazků ze Smluvního vztahu, vznikne-li 
jí právo odstoupit od Smlouvy. Právo přerušit plnění trvá do té doby, kdy je společnosti ALTRON 
prokázán zánik důvodu k odstoupení od Smlouvy, resp. do doby účinnosti ukončení Smlouvy.  

XVII.2 Pokud společnost ALTRON přeruší plnění svých závazků z některého důvodu v souladu se 
Smlouvou anebo těmito Všeobecnými podmínkami, není v prodlení.  

Článek XVIII Sankce  

XVIII.1 V případě prodlení s plněním Díla Zhotovitelem oproti milníkům vyjmenovaným ve Smlouvě nebo 
vyznačeným v harmonogramu prací uplatní společnost ALTRON proti Zhotoviteli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Díla za každý nesplněný milník a smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z ceny Díla za každý den prodlení až do splnění předmětu plnění daného milníku.  

XVIII.2 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiného termínu, než je termín uvedený v předchozím 
bodě stanoveného ve Smlouvě Zhotovitel zaplatí společnosti ALTRON smluvní pokutu ve výši 
0,5 % z ceny Díla za každý případ a započatý den prodlení. 

XVIII.3 Z titulu nedodržení termínu dokončení Díla podle Smlouvy, je Zhotovitel povinen společnosti 
ALTRON uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Díla za každý den prodlení. 

XVIII.4 Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad Díla činí 0,5 %, z ceny Díla za každý 
den prodlení a za každou vadu a nedodělek, až do doby jejich odstranění. 

XVIII.5 Nevyklidí-li Zhotovitel v dohodnuté lhůtě Místo provádění Díla, uhradí společnosti ALTRON smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení. 

XVIII.6 V případě porušení povinnosti Zhotovitele hlásit společnosti ALTRON změnu v prohlášení ohledně 
mezinárodních sankcí podle čl. II.5 a čl. XIV.1 Všeobecných podmínek je Zhotovitel povinen uhradit 
společnosti ALTRON smluvní pokutu ve výši 100.000, - Kč za každé jednotlivé porušení.  

XVIII.7 V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. V.14 těchto Všeobecných podmínek je Zhotovitel 
povinen uhradit společnosti ALTRON smluvní pokutu ve výši 100.000, - Kč za každé jednotlivé 
porušení. 
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XVIII.8 V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. V.16 těchto Všeobecných podmínek je Zhotovitel 
povinen uhradit společnosti ALTRON smluvní pokutu ve výši 100.000, - Kč za každé jednotlivé 
porušení. 

XVIII.9 V případě porušení povinnosti Zhotovitele mít uzavřeno pojištění dle čl. XI.6 těchto Všeobecných 
podmínek je Zhotovitel povinen uhradit společnosti ALTRON smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny 
Díla.  

XVIII.10 V případě porušení povinnosti Zhotovitele zachovávat mlčenlivost dle čl. XVI.1 těchto Všeobecných 
podmínek je Zhotovitel povinen uhradit společnosti ALTRON smluvní pokutu ve výši 100.000, - Kč 
za každý jednotlivý případ porušení. 

XVIII.11 V případě porušení povinností pro oblast bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí je Zhotovitel povinen uhradit společnosti ALTRON smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč za 
každý jednotlivý případ porušení.  

XVIII.12 V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. XIII.7.1 těchto Všeobecných podmínek je 
Zhotovitel povinen uhradit společnosti ALTRON smluvní pokutu ve výši 1.500, - Kč za každou 
započatou hodinu porušení povinnosti.  

XVIII.13 Pověří-li Zhotovitel provedením Díla nebo jeho části poddodavatele v rozporu s čl. XIV těchto 
Všeobecných podmínek, je Zhotovitel povinen uhradit společnosti ALTRON smluvní pokutu ve výši 
5 % z ceny Díla. 

XVIII.14 Smluvní strany s ohledem na předmět Smlouvy s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za 
přiměřené. 

XVIII.15 Právo společnosti ALTRON požadovat zaplacení náhrady plné výše škody vzniklé společnosti 
ALTRON v důsledku porušení kterékoliv ze smluvních povinností utvrzených smluvní pokutou dle 
Smlouvy nebo těchto Všeobecných podmínek není zaplacením příslušné smluvní pokuty dotčeno. 
Stejně tak není zaplacením smluvní pokuty Zhotovitelem dotčeno právo společnosti ALTRON 
z vadného plnění. 

XVIII.16 Uplatněná smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení vyúčtování Zhotoviteli.  

Článek XIX Zánik Smlouvy 

XIX.1 Smlouva zaniká  

 splněním závazků vyplývajících ze Smlouvy; 

 uplynutím doby, na kterou je Smlouva sjednána; 

 písemně uzavřenou dohodou; 

 odstoupením. 
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XIX.2 Od Smlouvy lze odstoupit pouze v případech sjednaných či stanovených příslušným právním 
předpisem či Smlouvou či těmito Všeobecnými podmínkami. Oznámení o odstoupení od Smlouvy 
musí být písemné, s uvedením důvodu odstoupení, a musí být doručeno opačné smluvní straně.  

XIX.3 Společnost ALTRON je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy 
Zhotovitelem. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
Smlouvy ani nároku na smluvní pokutu. Po odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran 
není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu společnosti ALTRON oprávněn postoupit 
případné pohledávky za společností ALTRON na třetí osobu. Takové postoupení by bylo neplatné. 

XIX.4 Mimo případy dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku, se za podstatné porušení Smlouvy považuje 
mimo jiné následující porušení závazků ze strany Zhotovitele: 

 hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění Zhotovitele; 

 prodlení Zhotovitele s prováděním díla delší než dva týdny oproti smluvním termínům, 
schválenému harmonogramu prací nebo termínům dohodnutým na kontrolních dnech; 

 realizace díla nebo jeho části poddodavatelem Zhotovitele, který nebyl schválen společností 
ALTRON; 

 použití předaných podkladů k jiným účelům, než je uvedeno ve Smlouvě nebo v těchto 
Všeobecných podmínkách nebo jejich poskytnutí třetí osobě bez předchozího písemného 
souhlasu společnosti ALTRON; 

 porušení předpisů BOZP, PO a OŽP Zhotovitelem; 

 svévolné přerušení prací Zhotovitelem na Díle nebo provádění Díla způsobem, který zjevně 
neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla nebo termínu plnění Díla; 

 porušení zákazu zřízení zástavního práva k pohledávkám ze Smlouvy; 

 Zhotovitel poruší jakékoliv podmínky poskytnutí práv duševního vlastnictví dle čl. XI 
Všeobecných podmínek; 

 Zhotovitel přeruší plnění Smlouvy v rozporu s čl. VI.7 těchto Všeobecných podmínek.  

 opakované porušení ostatních ustanovení Smlouvy nebo těchto Všeobecných podmínek. 

XIX.5 Ustanovení § 2595 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., že Zhotovitel nemůže od Smlouvy 
odstoupit z důvodů, že společnost ALTRON trvá i po Zhotovitelově upozornění na provedení Díla 
podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci.  
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XIX.6 Zanikl-li závazek provést Dílo jinak než jeho splněním, zejména zanikne-li v důsledku odstoupení 
od Smlouvy, je společnost ALTRON povinna uhradit Zhotoviteli vždy nejvýše to, o co se společnost 
ALTRON zhotovováním věci průkazně obohatila. Hodnota tohoto obohacení bude vypočtena na 
základě jednotkových cen dle Smlouvy a objemu skutečně provedeného plnění Zhotovitele do 
okamžiku odstoupení, přičemž nepřekročí sjednanou Cenu díla. Plnění, které již Zhotovitel od 
společnosti ALTRON obdržel, bude vždy započteno na obohacení v rozsahu, v němž se kryjí. 
V případě, že Zhotovitel obdržel od společnosti ALTRON plnění ve vyšší částce, než jakou činí 
hodnota obohacení společnosti ALTRON, musí Zhotovitel převyšující částku plnění společnosti 
ALTRON vrátit bez zbytečného odkladu.   

XIX.7 V případě zániku právních účinků Smlouvy na základě odstoupení od Smlouvy nezanikají nároky 
na smluvní pokuty, na slevu z ceny, ujednání o zajištění dluhu, ujednání o odpovědnosti za vady 
díla včetně záruky za jakost, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, a nezanikají též závazky 
Zhotovitele nepostoupit či nezastavit své pohledávky ze Smlouvy třetí osobě, ledaže k tomu dala 
společnost ALTRON předchozí písemný souhlas a nezaniká postoupení majetkových práv 
k autorským dílům, licence, poskytnutí práv k duševnímu vlastnictví a povinnosti s těmito závazky 
související. Společnost ALTRON je rovněž oprávněna v případě odstoupení od Smlouvy k 
započtení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek za Zhotovitelem na jakékoliv splatné i 
nesplatné pohledávky Zhotovitele, tzn., že možnost započtení se vztahuje i na pohledávky z 
případného bezdůvodného obohacení. 

XIX.8 Zanikl-li závazek provést Dílo jinak než splněním (i) stává se společnost ALTRON vlastníkem všech 
materiálů, výrobků, projektové dokumentace a dalších věcí, které Zhotovitel dodal na místo plnění 
a které měly a mohly být použity k řádnému splnění předmětu Díla Zhotovitelem a (ii) je společnost 
ALTRON oprávněna užívat za cenu obvyklou Zhotovitelem dodané dočasné konstrukce, zařízení 
apod., které Zhotovitel užíval či měl užívat při realizaci předmětu Díla, pokud se společnost 
ALTRON bez zbytečného odkladu nerozhodne jinak, a nesdělí své rozhodnutí Zhotoviteli. Další 
podmínky tohoto užívání strany písemně dohodnou, nestane-li se tak, užívání skončí doručením 
výzvy společnosti ALTRON Zhotoviteli k převzetí užívaných věcí Zhotovitelem.  

XIX.9 Zánikem nebo smrtí Zhotovitele Smlouva mezi společností ALTRON a Zhotovitelem nezaniká.  

Článek XX Rozhodné právo a řešení sporů 

XX.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami založené Smlouvou a/nebo Všeobecnými podmínkami se 
řídí českým právním řádem.  

XX.2 Společnost ALTRON a Zhotovitel budou případné spory, které mohou při plnění Smlouvy a/nebo 
Všeobecných podmínek nebo v souvislosti s nimi mezi smluvními stranami vzniknout, řešit smírně.  

XX.3 Pokud nebude možné spor mezi smluvními stranami vyřešit smírně, jsou ve sporech ze Smlouvy 
a/nebo Všeobecných podmínek příslušné soudy České republiky, kdy místně příslušným je obecný 
soud společnosti ALTRON. 
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Článek XXI Závěrečná ustanovení 

XXI.1 Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vzniklé společnosti ALTRON je 
společnost ALTRON oprávněna jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky 
Zhotovitele (včetně zádržného). Společnost ALTRON může započíst jednostranně i pohledávku 
nejistou či neurčitou. 

XXI.2 Zhotovitel je oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávky a jiná práva vyplývající z této Smlouvy 
vůči společnosti ALTRON pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti ALTRON. 

XXI.3 Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči společnosti ALTRON jako 
zástavu či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím písemném 
souhlasu společnosti ALTRON. Zákaz zřízení zástavního práva se sjednává jako věcné právo, a to 
do data splnění veškerých povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, 
že v době před účinností Smlouvy nezřídil zástavní právo k budoucím pohledávkám, jež budou 
vyplývat ze Smlouvy, a ani toto právo nezřídí po jejím uzavření. 

XXI.4 Práva společnosti ALTRON vůči Zhotoviteli se promlčí ve lhůtě čtyř let počítané ode dne, kdy právo 
mohlo být uplatněno poprvé.  

XXI.5 Pokud by některé ustanovení Všeobecných podmínek, Smlouvy anebo jiného příslušného 
smluvního ujednání bylo shledáno nebo se stalo podle příslušné právní úpravy zdánlivým, 
neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, nebude tím dotčena ani ovlivněna platnost, účinnost, 
vykonatelnost ani právní bezvadnost jiných ustanovení. Zdánlivé, neplatné, neúčinné nebo 
nevykonatelné ustanovení bude podle své povahy a při respektování původního obchodního 
záměru bezodkladně nahrazeno, doplněno nebo jinak upraveno výkladem nebo písemným 
dodatkem smluvních stran o novém obsahu ustanovení. To samé platí i pro případ smluvní mezery 
vyžadující úpravu. 

 

 

 

 


