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1. Platnost VOP II.
1.1. Předmět, obsah. Tyto VOP II. upravují podmínky provedení Díla a poskytování Služeb ze strany společností:

EXPOSALE - CZ s.r.o.

IČ 25226177
se sídlem Školská 33/3, 250 92 Šestajovice
zastoupená Ing. Petrem Škarkou, jednatelem společnosti,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 90690,
a
EXPOSALE a.s.
IČ:60470267
se sídlem Školská 33/3, 250 92 Šestajovice
zastoupená Ing. Vladimírem Škarkou, předsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17874,
2. Pojmy
2.1. Dílo. Dílem se v těchto VOP II. rozumí činnost, spočívající ve zhotovení, montáži, demontáži, případně údržbě
věci (věcí), provedení opravy, nebo úpravy určité věci, nebo činnost směřující k jinému výsledku takové činnosti, kterou
se Smlouvou o Dílo zavazuje Zhotovitel provést pro Objednatele a Objednatel se zavazuje k převzetí Díla a zaplacení
ceny za provedení Díla.
2.2.Služba. Službou se v těchto VOP II. rozumí plnění, které se Smlouvou Dodavatel zavazuje poskytnout Objednateli a
zároveň převést na Objednatele vlastnické právo k případným hmotným a nehmotným složkám a Objednatel se zavazuje
plnění přijmout a převzít hmotné věci a hmotné nosiče nehmotných věcí tvořící jeho složky a zaplatit za poskytnutou
Službu Dodavateli cenu.
2.3. Doručení. Doručením dle těchto VOP II. se rozumí doručení prostřednictvím držitele poštovní licence nebo
prostřednictvím elektronické pošty nebo doručení do datové schránky, případně též osobní doručení potvrzené oběma
stranami. Není-li uvedeno výslovně jinak, platí, že veškerá oznámení dle těchto VOP II. mají být písemná a doručena
některým ze způsobů uvedených shora.
2.4. Objednatel. Objednatelem se v těchto VOP II. rozumí vždy minimálně jedna z obchodních společností uvedených
shora, a to vždy podle konkrétního ustanovení na objednávce a/nebo Smlouvě o Dílo/Smlouvě o poskytování služeb
uzavřené postupem dle ust. 3.1 těchto VOP II. Dodavatel: Dodavatelem se rozumí vždy strana uzavírající smlouvu či
objednávku s jednou ze společností uvedených shora v čl. I. těchto VOP II. za účelem plnění ze smlouvy o dílo/ze
smlouvy na poskytování služeb.
2.5 Podstatné porušení povinností. Za podstatné porušení povinností stanovených Smlouvou o Dílo/Smlouvou o
poskytování služeb a/nebo těmito VOP II. se považuje zejména prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti:
a) včas a řádně a předat Dílo/ včas a řádně poskytnout Služby Objednateli;
b) vyplývající z odpovědnosti za vady Díla/Služeb.
c) nesoučinnost s Objednatelem
2.6 a)Smlouva o Dílo. Smlouvou o Dílo se rozumí smlouva o Dílo uzavřená dle části 3. těchto VOP II.
b) Smlouva o poskytování služeb. Smlouvou o poskytování služeb se rozumí smlouva uzavřená postupem dle části 3.
těchto VOP II.
2.7 Smluvní pokuty. Veškeré smluvní pokuty dle těchto VOP II. jsou vždy splatné do 15 dnů od vyúčtování a doručení
vyúčtování smluvní pokuty druhé smluvní straně. Zaplacením smluvní pokuty není právo Objednatele na náhradu škody
jakkoliv dotčeno. Oba nároky je Objednatel oprávněn uplatňovat samostatně vedle sebe a sjednání smluvní pokuty nemá
vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování, výši a právo na její náhradu.
3. Uzavření Smlouvy o dílo/Smlouvy o poskytování služeb

3.1 Uzavření Smlouvy. Návrhem Smlouvy je písemná objednávka Objednatele (vzor Objednávky zveřejněn na
www.exposale.cz) doručená Zhotoviteli. K uzavření Smlouvy o Dílo dojde Doručením Zhotovitelem písemně potvrzené
a podepsané objednávky Objednateli. Přijetí objednávky s nepodstatným dodatkem nebo odchylkou podle § 1740 odst. 3
Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) je vyloučeno.
3.2 Nový návrh Zhotovitele. Potvrzení objednávky, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny se
považuje za odmítnutí objednávky a tvoří nový návrh Zhotovitele na uzavření Smlouvy o Dílo, a to i v případě takového
dodatku, výhrady, omezení nebo jiné změny, které podstatně nemění podmínky objednávky. Smlouva o Dílo je v
takovém případě uzavřena pouze tehdy, pokud tento nový návrh Objednatel písemně potvrdí a Doručí zpět Zhotoviteli.
3.3 Lhůta pro přijetí, odvolání objednávky. Zhotovitel je povinen Doručenou objednávku ve lhůtě 5 pracovních dnů ode
dne jejího Doručení písemně potvrdit a Doručit Objednateli nebo v této lhůtě oznámit Objednateli, že objednávku
odmítá. Potvrzení a odmítnutí objednávky musí být učiněno v písemné formě, podepsáno a Doručeno Objednateli.
3.4
Předsmluvní ujednání. Veškerá předsmluvní jednání (dotazy, poptávky na technické řešení, cenu, termíny, výzvy
do výběrových řízení, nabídky zhotovitele apod.) jsou pro potřeby objednatele opcí a nezavazují ho k uzavření smlouvy.
Předsmluvní odpovědnost dle §1728-1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, při uzavírání
smluv je vyloučena.
4. Jakost, provedení Díla/Služeb
4.1. Jakost, kvalita a provedení Díla/Služeb
a) Dílo musí odpovídat všem závazným technickým požadavkům a technickým a bezpečnostním normám pro daný druh
Díla. Pokud je Dílo prováděno na základě vzorků, návrhů či výkresů, musí zcela odpovídat těmto vzorkům či výkresům.
V případě rozporu mezi vzorky, návrhy či výkresy a Smlouvou o Dílo, je pro určení jakosti a provedení Díla rozhodující
určení ve Smlouvě o Dílo případně následná dohoda v písemné podobě mezi oběma smluvními stranami. Dílo
vyhovovat účelu, pro který je prováděno.
b) Služby musí být poskytnuty v souladu s veškerými závaznými právními předpisy, technickými požadavky a
technickými a bezpečnostními normami, které se na poskytování Služeb aplikují. Hmotné složky Služeb musí plně
vyhovovat účelu, pro který jsou jako součást Služeb dodávány.
4.2. Zabalení, zajištění a opatření předmětu Díla. Pro přepravu je Zhotovitel povinen na své náklady předmět Díla
zabalit, zajistit. Zhotovitel bere na vědomí, že je zodpovědný za přepravu Díla do místa předání a převzetí Díla, a je
povinen uzavřít pojištění vztahující se k předmětu díla, není-li mezi stranami ujednáno jinak.
5. Doklady k předmětu Díla/ke hmotným složkám Služeb
5.1. Spolu s předmětem Díla/případnými složkami Služeb (pokud se k uvedenému vztahují) je Zhotovitel povinen
Objednateli předat doklady, které jsou výslovně uvedeny ve Smlouvě o Dílo/Smlouvě o poskytování služeb. Pokud
takové doklady nejsou ve Smlouvě výslovně uvedeny, je Zhotovitel povinen předat Objednateli doklady nutné k
převzetí, volnému nakládání a užívání předmětu Díla/ či k hmotným složkám služeb.
6. Provedení Díla
6.1. Provádění Díla. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
6.2. Pokyny Objednatele. Zhotovitel je při určení způsobu provedení Díla a při vlastním provádění Díla vázán pokyny
Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů Objednatele.
6.3. Opatření věcí Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen opatřit věci, které jsou potřebné k provedení Díla a k jejichž
opatření není podle Smlouvy o Dílo zavázán Objednatel.
6.4. Opatření věcí Objednatelem. Jestliže je Objednatel dle Smlouvy o Dílo povinen opatřit věci k provedení Díla, je
povinen předat Zhotoviteli tyto věci ve lhůtě určené ve Smlouvě o Dílo, jinak ve lhůtě 14 dnů od Doručení písemné
výzvy Zhotovitele k předání těchto věcí.
6.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby žádná ustanovení Smlouvy o Dílo anebo jejich aplikace neoprávněně nezasáhla do
práv duševního nebo průmyslového vlastnictví jakýchkoliv třetích osob požívajících právní ochrany.
6.6. Práva duševního vlastnictví. Je-li předmětem Díla výsledek činnosti, který je chráněn právem z průmyslového nebo
jiného duševního vlastnictví, poskytuje uzavřením Smlouvy o Dílo Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva
užít předmět Díla, neomezeně místně, časově a způsobem užití.
6.7. Povinnost Zhotovitele informovat o právech průmyslové ochrany. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání
předmětu Díla informovat Objednatele písemně o povaze a rozsahu průmyslově – právní ochrany předmětu Díla, příp.
technické dokumentace.
7. Provádění Díla

7.1. Nevhodné věci. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od Objednatele k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné
péče. Má-li Zhotovitel za to, že věci předané Objednatelem jsou pro provádění Díla nevhodné a Objednatel písemně
trvá na použití těchto věcí i přes upozornění Zhotovitele podle předchozí věty, může Zhotovitel odstoupit od Smlouvy o
Dílo, pokud toto své odstoupení oznámí Objednateli bez zbytečného odkladu.
8. Místo předání předmětu Díla/poskytování Služeb
8.1. Místo předání/poskytování Služeb. Nestanoví-li Smlouva o Dílo/poskytování služeb jinak a neurčí-li Objednatel jiné
místo předání, považuje se za místo poskytování služeb/provádění Díla sídlo Objednatele.
9. Termín plnění
9.1. Termín plnění předmětu díla/předání díla/poskytování služeb se sjednává vždy individuálně v každém jednotlivém
případě na základě písemně uzavřené smlouvy/objednávky.
10. Odpovědnost za vady Díla/Služeb
Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. Objednatel je
povinen dílo/případně složky služeb bez zbytečného odkladu po převzetí prohlédnout, přezkoušet a následně písemně
oznámit zhotoviteli zjištěné vady při předání Díla/Služeb, tj. záznamem do předávacího protokolu. V případě, že bude
předáno dílo na základě písemného předávacího protokolu bez záznamu, má se zato, že dílo bylo předáno bez vad.
Objednatel je oprávněn odmítnout dílo/službu převzít, pokud Dílo nesplňuje účel, pro které bylo vyrobeno, přičemž
s ohledem na povahu podnikání Objednatele (mj. výstavnictví) se mj. účelností rozumí též estetická stránka Díla i jeho
komponentů.
V případě výskytu vady po předání díla/služby, kterou nebylo možné při řádné péči zjistit při předání, tuto Objednatel
písemně sdělí bez zbytečného odkladu poté, co tuto zjistí, Zhotoviteli, který je povinen se na své náklady okamžitě
dostavit do aktuálního místa umístění Díla a uvedenou vadu odstranit. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě díla
dle těchto VOP II. se jedná především o expozice s krátkodobým využitím, a jejichž řádné dokončení bez vad je
primárním zájmem Objednatele.
12. Cena za provedení Díla/poskytování Služeb
11.1. Výše ceny za provedení Díla/poskytování Služeb. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za Dílo/Služby
stanovenou v každé jednotlivé smlouvě.
11.2. Originál faktury. Úhradu ceny za provedení Díla/Služby bezhotovostním bankovním převodem provede
Objednatel na základě faktury, která musí být řádně doručena v originále do sídla Objednatele.
11.3. Některé náležitosti faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu, a to zejména:
a) číslo objednávky;
b) označení a specifikace předmětu Díla/Služby;
e) cenu za provedení Díla/poskytované Služby
11.3. Splatnost ceny za provedení Díla. Splatnost ceny za provedení Díla je stanovena ve Smlouvě o Dílo. V případě, že
splatnost ceny za provedení Díla není stanovena ve Smlouvě o Dílo, je Objednatel povinen zaplatit cenu za provedení
Díla do 90 dnů ode dne Doručení řádné faktury. V případě opravy nebo doplnění faktury se za vystavení a Doručení
řádné faktury považuje až vystavení a Doručení řádně opravené nebo doplněné vadné faktury.
11.4. Oznámení insolvence. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit Objednateli svou platební
neschopnost nebo zřejmou hrozbu jejího vzniku nebo jakoukoliv jinou skutečnost, která by měla nebo mohla mít vliv na
včasné a řádné odvedení daně z přidané hodnoty („DPH“). Objednatel je v případě podezření oznámení na platební
neschopnost Zhotovitele nebo její zřejmou hrozbu nebo podezření na neuhrazení DPH nebo její zkrácení či vylákání
daňové výhody oprávněn odvést částku DPH z uskutečněného zdanitelného plnění přímo příslušnému finančnímu
úřadu, a to v návaznosti na § 109 a § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V takovém případě tuto
skutečnost Objednatel bez zbytečného odkladu oznámí Zhotoviteli. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se
pohledávka Zhotovitele vůči Objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení Smlouvy o
Dílo a/nebo těchto VOP II. II. za uhrazenou. Zároveň Zhotovitel neprodleně písemně oznámí Objednateli, zda takto
provedená platba je evidována jeho správcem daně.

11.5. Zaplacení ceny za provedení Díla. Dnem zaplacení ceny za provedení Díla je v případě bezhotovostní platby den,
ve kterém je bankou částka ceny za provedení Díla odepsána z účtu Objednatele.
11.6. Započítávání pohledávek. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat proti pohledávkám Zhotovitele ze
Smlouvy o Dílo či těchto VOP II. či v souvislosti s nimi jakékoli své či postoupením nabyté, splatné i nesplatné,
promlčené i nepromlčené pohledávky za Zhotovitelem. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení proti
pohledávkám Objednatele ze Smlouvy o Dílo či těchto VOP II. nebo v souvislosti s nimi.
11.7. Postoupení pohledávek Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky za Objednatelem ze Smlouvy o
Dílo či těchto VOP II. pouze s písemným výslovným souhlasem Objednatele.
11.8. Postoupení smlouvy Objednatelem. Objednatel je oprávněn převést práva a povinnosti ze Smlouvy o Dílo nebo její
části na třetí osobu. K takovému převodu uděluje Zhotovitel Objednateli výslovný souhlas. Postoupení smlouvy je vůči
Zhotoviteli účinné okamžikem Doručení oznámení o postoupení Smlouvy o Dílo Objednatelem Zhotoviteli nebo
okamžikem, kdy třetí osoba Zhotoviteli postoupení Smlouvy o Dílo prokáže. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že §
1899 Občanského zákoníku o tom, že v případě neplnění převzaté povinnosti postupníkem může Zhotovitel po
Objednateli požadovat, aby tuto povinnost splnil místo postupníka, se nepoužije.
11.9. Zastavení pohledávek Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že žádným způsobem nezatíží své pohledávky za
Objednatelem ze Smlouvy o Dílo či těchto VOP II. zástavním právem ve prospěch třetí osoby.
11.10. Smluvní pokuta. V případě že Zhotovitel započte, postoupí nebo zastaví pohledávky za Objednatelem ze Smlouvy
o Dílo nebo těchto VOP II. v rozporu s čl. 11.7, 11.8, 11.9. těchto VOP II., je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 10 % z výše pohledávky, jež měla být předmětem započtení, postoupení nebo zastavení.
12. Ukončení Smlouvy o Dílo
12.1. Odstoupení od Smlouvy o Dílo. Nestanoví-li Smlouva o Dílo nebo tyto VOP II. II. jinak, je Objednatel oprávněn
odstoupit od Smlouvy o Dílo v souladu s právními předpisy České republiky a dále také před řádným předáním Díla bez
udání důvodu s tím, že v takovém případě je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady účelně vynaložené v
souvislosti se splněním Smlouvy o Dílo, a to maximálně do výše ceny za provedení Díla uvedené ve zrušené Smlouvě o
Dílo. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli písemné vyčíslení nákladů dle první věty tohoto ustanovení spolu s
doklady prokazujícími vznik těchto nákladů do 14 dnů ode dne, kdy bylo Zhotoviteli oznámení o odstoupení Doručeno,
jinak tento nárok Zhotovitele dle tohoto ustanovení VOP II. II. zaniká.
V případě, kdy se k provedení Díla vyžaduje součinnost Objednatele, zejména v souvislosti s převzetím Díla od
Zhotovitele či při zjištění nevhodnosti pokynů Objednatele či věcí předaných Objednatelem k provedení Díla, a
Objednatel tuto součinnost včas neposkytne, nezakládá to právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy o Dílo. Zhotovitel
však není po tuto dobu v prodlení s prováděním Díla.
12.2. Trvající nároky a ujednání. Odstoupením Smlouva o Dílo, jejíž součástí jsou tyto VOP II. II., zaniká. Odstoupením
ani jiným způsobem ukončení Smlouvy o Dílo nezanikají:
a) vzniklé nároky vyplývající z odpovědnosti za vady Díla;
b) ujednání o záruce a odpovědnosti za vady;
c) ujednání o povinnosti mlčenlivosti;
d) nároky na náhradu škody vzniklé z porušení Smlouvy o Dílo;
e) další nároky, u nichž tak stanoví příslušné právní předpisy.
12.3. Dílo po přechodu vlastnického práva. Nestanoví-li Smlouva o Dílo jinak, předmět řádně provedeného Díla, ke
kterému před odstoupením od Smlouvy o Dílo přešlo vlastnické právo na Objednatele:
a) zůstává po odstoupení od Smlouvy o Dílo ve vlastnictví Objednatele. V tomto případě má Zhotovitel nárok na
náhradní peněžité plnění do výše, v níž měl Objednatel z uvedeného použitého Díla prospěch. Byla-li již za toto Dílo
uhrazena cena za provedení Díla, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli rozdíl mezi cenou za provedení Díla a
nárokem na náhradní peněžité plnění. Nebyla-li cena za provedení Díla za toto Dílo před odstoupením od Smlouvy o
Dílo uhrazena, je Objednatel povinen Zhotoviteli poskytnout náhradní peněžité plnění snížené o případné nároky
Objednatele na smluvní pokutu, náhradu škody atd.; nebo
b) může Objednatel po odstoupení od Smlouvy o Dílo, pokud je to vzhledem k povaze Díla možné, Zhotoviteli
předmět Díla vrátit. Zhotovitel je současně povinen vrátit Objednateli dosud zaplacenou cenu za provedení Díla.
12.4. Vypořádání smluvních stran. V případě odstoupení od Smlouvy o Dílo jsou smluvní strany povinny se mezi sebou
vypořádat způsobem a ve lhůtách stanovených Objednatelem. Objednatel je povinen do 30 dnů ode dne účinnosti

odstoupení od Smlouvy o Dílo písemně sdělit Zhotoviteli, jakým způsobem budou vzájemné vztahy vypořádány. V
písemné zprávě o vypořádání Objednatel:
a) vymezí vzájemné nároky vzniklé mezi smluvními stranami odstoupením od Smlouvy o Dílo a/nebo trvající vzájemné
nároky vzniklé dle Smlouvy o Dílo, zejména nároky na vrácení Díla, nároky na vrácení jiného plnění poskytnutého dle
Smlouvy o Dílo, nároky na náhradní peněžité plnění, nároky na zaplacení smluvních pokut, nároky na náhradu škody,
nároky vzniklé z odpovědnosti za vady Díla atd.;
b) stanoví přiměřené lhůty pro splnění vzájemných povinností smluvních stran ze vzájemného vypořádání.
Způsob vypořádání a lhůty stanovené Objednatelem jsou pro smluvní strany závazné. Náklady vzniklé v souvislosti s
odstoupením od Smlouvy o Dílo a případným vrácením poskytnutého plnění nese Zhotovitel.
13. Ostatní ujednání
13.1. Kontrola u Zhotovitele a subdodavatelů. Objednatel a/nebo Objednatelem pověřené třetí osoby jsou oprávněni
kdykoliv v pracovních dnech a obvyklou pracovní dobu kontrolovat přímo dodržování plnění závazků ze strany
Zhotovitele a jednotlivých subdodavatelů. Zhotovitel je povinen zajistit Objednateli a/nebo Objednatelem pověřeným
třetím osobám možnost provést u Zhotovitele a/nebo subdodavatelů na požádání Objednatele kdykoliv kontrolu
průběhu provádění Díla nebo jeho součástí, a to tam, kde k provádění předmětného Díla dochází. Zhotovitel je povinen
po dobu trvání záruky na poslední předmět Díla dle Smlouvy o Dílo udržovat systém řízení jakosti provádění Díla, a to
minimálně v rozsahu a kvalitě, jaký byl v době uzavření Smlouvy o Dílo.
14. Odpovědnost za škodu
14.1. Odpovědnost za škodu. Smluvní strany se dohodly, že pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v
důsledku porušení Zhotovitele ze Smlouvy o Dílo, která se řídí těmito VOP II., bude Zhotovitel odpovídat za veškerou
škodu způsobenou Objednateli, zákazníkům Objednatele či jiným osobám v souvislosti s porušením svých povinností ze
Smlouvy o Dílo, včetně škody, která převyšuje škodu, jež mohl Zhotovitel jako možný důsledek porušení své povinnosti
předvídat, včetně případů, které jsou dále vyloučeny z výčtu událostí vyšší moci (čl. 15 níže) a které se tak Zhotovitel
zavázal překonat. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli škodu, zejména včetně veškerých částek, které Objednatel v
souvislosti s porušením povinností Zhotovitele ze Smlouvy o Dílo vynaloží, nákladů řízení Objednatele vedených v
souvislosti porušením povinností ze Smlouvy o Dílo jakož i všech nákladů vzniklých v souvislosti s vadami Díla, včetně
nákladů na demontáž Díla, nákladů na novou montáž Díla. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli škodu v plném
rozsahu, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě ze strany Objednatele.
15. Vyšší moc a změna okolností
15.1. Vyšší moc. V případě výskytu události vyšší moci se o dobu, po kterou trvá událost vyšší moci, prodlužují lhůty pro
plnění povinností stanovených smluvním stranám Smlouvou o Dílo nebo těmito VOP II. Zhotovitel je povinen
Objednatele o výskytu a zániku události vyšší moci bez zbytečného prodlení písemně informovat. Zhotovitel je povinen
Objednatele písemně informovat bez zbytečného prodlení i o výskytu a zániku události vyšší moci u jeho subdodavatele.
Za událost vyšší moci nejsou považovány zejména takové události jako výluka, zpoždění dodávek, platební neschopnost,
nedostatek pracovních sil nebo materiálu. Za události vyšší moci se především považují takové události jako zemětřesení,
povodeň, rozsáhlý požár anebo válka.
15.2. Změna okolností. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 a § 1766 Občanského
zákoníku.
16. Obchodní tajemství
16.1. Veškeré informace a údaje, stejně jako věci nebo informace vyplývající či získané v rámci smluvního vztahu mezi
stranami (včetně informací sdělených před uzavřením smlouvy), mají důvěrný charakter a z tohoto důvodu se obě strany
zavazují, o všech těchto skutečnostech zachovávat přísnou mlčenlivost. Zhotovitel je povinen spolehlivě zajistit, aby
informace, na které se dle této smlouvy vztahuje povinnost mlčenlivosti, nebyly zpřístupněny nebo sděleny třetím
osobám. Povinnost zachovávat mlčenlivost dle tohoto odstavce, trvá bez omezení i po skončení této smlouvy. Není
porušením povinnosti mlčenlivosti, jsou-li informace použity za účelem plnění závazků nebo uplatnění práv založených
smlouvou. Poruší-li některá ze stran některou z povinností dle tohoto odstavce, pak se zavazuje za každé takovéto
jednotlivé porušení uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen
nárok na náhradu škody.
16.2. Zhotovitel se zavazuje, že nebude v období od vzniku této smlouvy do uplynutí 60 měsíců od jejího skončení, ať
již sám nebo zprostředkovaně přes třetí osoby, jakkoliv poskytovat zákazníkům nebo obchodním partnerům objednatele,
na jejichž projektech či zakázkách se na základě dohody s objednatelem podílel, kterékoliv svoje služby nebo činnosti
jinak, než výhradně přes osobu objednatele, zejména jim nepředloží nabídku a neuzavře s nimi žádné smluvní ujednání,

jehož předmětem by byl, byť jen zčásti, předmět činnosti nebo podnikání, jakým je předmět podnikání objednatele.
Důkazní břemeno o neporušení smlouvy náleží zhotoviteli. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle tohoto
odstavce, tj. poskytovat ve vymezených případech své služby pouze jménem objednatele, pak se zavazuje uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 8 násobku ceny díla specifikovaného uzavřenou smlouvou, nejméně však 500 000 Kč
(slovy: pět set korun českých) za každé dílčí porušení. Pokuta je splatná nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl zhotovitel
objednatelem vyzván k jejímu uhrazení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.
16.3. Ustanovení tohoto článku zůstávají v platnosti i po ukončení jakékoliv smlouvy mezi Objednatelem a
Zhotovitelem.
16.4. Dodavatel bere na vědomí, že po dobu platnosti a účinnosti uzavřené smlouvy a 24 měsíců po jejím ukončení
nebude poskytovat stejné či obdobné dílo, které poskytuje objednateli, obchodním partnerům - klientům a konečným
zákazníkům objednatele. Pro případ porušení této povinnosti se stanoví pokuta ve výši 100.000,- Kč pro každý
jednotlivý případ a to i opakovaně. Smluvní pokuta je splatná do 15-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele
k zaplacení smluvní pokuty Dodavateli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody ve
výši přesahující smluvní pokutu.
17. Rozhodné právo
17.1. Rozhodné právo. Práva a povinnosti smluvních stran včetně uzavření Smlouvy o Dílo, její platnosti a účinnosti se
řídí právním řádem České republiky.
17.2. Občanský zákoník. Občanským zákoníkem se v těchto Obchodních podmínkách rozumí zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
18. Salvátorská klauzule
18.1. Salvátorská klauzule. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy o Dílo nebo těchto VOP II. II. neplatné či
neúčinné, nedotýká se to platnosti a účinnosti ostatních ustanovení Smlouvy o Dílo nebo těchto VOP II. II. Smluvní
strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné a/nebo neúčinné ustanovením novým, které
by nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému účelu původního ustanovení.
19. Délka promlčecí lhůty
19.1. Délka promlčecí lhůty. Nevyplývá-li ze Smlouvy o Dílo/Smlouvy o poskytování služeb něco jiného, činí délka
promlčecí lhůty pro obě smluvní strany 4 roky.
20. Povinnosti Dodavatele
Dodavatel je povinen dodržovat veškerá pravidla bezpečnosti práce ve smyslu příslušných právních předpisů, přičemž
dodavatel prohlašuje, že byl seznámen pro případ provádění činnosti v místě sídla objednatele nebo na pracovišti
objednatele s bezpečnostním řádem a pravidly bezpečnosti práce, mj. prohlašuje, že byl seznámen s:
a. s riziky odpovídající pracovní činnosti a s návody k obsluze používaných strojů v případě výkonu
činnosti dl této smlouvy u objednatele (dále jen „pracoviště“)
b. s pracovištěm, hl. uzávěrem vody a plynu, hl. jističem el. proudu, řády skladů,
c. únikovými cestami, požární poplachovou směrnicí, požárním řádem, umístěním PHP a hydrantů vč.
jejich použití
Dodavatel se zavazuje mj.:
d. užívat vlastní ochranné pracovní prostředky při výkonu činnosti dle této smlouvy.
e. užívat vlastních základních řemeslných nástrojů (revize elektrospotřebičů zajišťuje osoba, která je
vlastní ve lhůtách stanovených v ČSN 331610)
f. respektovat zákaz kouření a používání alkoholických nápojů na pracovišti Objednatele v případě
provádění činnosti v sídle Objednatele vč. sankcí za nedodržení.
g. nahlásit případné nedostatky zjištěné při výkonu činnosti v sekretariátu na adrese sídla Objednatele
h. v případě použití lékárničky k ošetření úrazu provézt o něm záznam do zdravotního sešitu v lékárničce
i. při práci na strojích s odsáváním důsledně používat odsávací zařízení
j. dbát na pořádek na pracovišti, provádět denní úklid zejména pilin a prachu vč. odsátí z elektroinstalace
vč. sankcí.
k. při poskytování plnění mimo území ČR mít uzavřené cestovní úrazové a zdravotní pojištění
Dodavatel je povinen předložit na základě výzvy Objednatele veškerá oprávnění jak stanovena dále:
l. doklad k profesi event. praxe
m. bezúhonnost – výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
n. školení řidičů – při požadavku na užívání firemních aut
o. školení řidičů VZV - při požadavku na užívání firemních VZV
p. lékařské potvrzení pro danou profesi vč. práce ve výškách

q. pojištění odpovědnosti
21. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.exposale.cz a je tak umožněna jejich
archivace a reprodukce oběma smluvním stranám. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na
internetových stránkách shora uvedených ve verzi, která je platná ke dni uzavření jednotlivé smlouvy. Uzavřením každé
jednotlivé smlouvy smluvní strany potvrzují, že se seznámily s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na
tyto obchodní podmínky jsou smluvní strany dostatečným způsobem před vlastním zavřením smlouvy upozorněny a má
možnost se s nimi seznámit.
V Šestajovicích dne 1.1.2014

