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VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 

 

1. Všeobecné závazky  

1.1. 
Firma SAFEROAD Czech Republic s.r.o. dále jen zhotovitel) je povinen provést rozsah výkonů sjednaný ve 
smlouvě nebo v objednávce v souladu se smluvními podmínkami. Nástup k provádění prací proběhne dle termínu 
uvedeném v objednávce, smlouvě o dílo nebo výzvě objednatele s ohledem ne vnější vlivy (počasí). 

Nástup k provádění prací je na výzvu objednatele s ohledem na vnější vlivy (počasí).  Odchylná ujednání ve 
smlouvě o dílo mají přednost před zněním těchto VSP. 

 
1.2. 
 
Zhotovitel je povinen přesvědčit se před předáním své nabídky o tom, že jeho nabídka je správně, úplně 
kalkulována.  Kalkulace bude provedena po předložení veškeré projektové dokumentace. V případě, že 
objednatel k ocenění nedodá kompletní projektovou dokumentaci, bude v nabídce upozorněn na možné změny 
cen.  

 
 

1.3. 
 
Objednatel se zavazuje předat a sdělit zhotoviteli veškeré informace potřebné k vypracování cenové nabídky.  
  
                               
2. Úhrada a platební podmínky, smluvní sankce2. Úhrada a platební podmínky, smluvní sankce2. Úhrada a platební podmínky, smluvní sankce2. Úhrada a platební podmínky, smluvní sankce    

2.1. 

Smluvně dohodnuté jednotkové ceny jsou pevné ceny, platné až k přejímce. Obsahují úhrnné náklady 
kompletního, se zhotovitelem díla dohodnutého rozsahu výkonů, včetně všech prací, materiálů, stavebních dílů a 
dalších smluvně sjednaných výkonů, které byly vynaloženy ke splnění smluvních výkonů a k realizaci smluvně 
sjednaných podmínek.  

2.2. 

Jestliže budou v důsledku změn projektu stavby nebo jiných nařízení objednatele změněny jednotkové ceny za 
výkon předpokládané smlouvou, pak je nutno sjednat novou cenu se zřetelem k vyšším nebo nižším nákladům.  

2.3. 

Bude-li požadován výkon, který nebyl ve smlouvě předpokládán, zhotovitel díla má nárok na zvláštní úhradu 
v ceníkových cenách. 

2.4. 

Úhrada se určuje podle jednotkových cen a skutečně provedených výkonů. Současně zhotovitel zpracuje a 
písemně objednateli předloží kalkulaci vícenákladů těchto výkonů.   

2.5. 

Faktury, které jsou podkladem pro provedení plateb, budou obsahovat všechny náležitosti běžné v obchodním 
platebním styku a faktura navíc náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktur je 14 dní nebo je stanovena ve 
smlouvě. 

2.6. 

Dnem úhrady faktury je den připsání platby na účet zhotovitele. 

2.7. 

Objednatel se zavazuje zaplatit v případě prodlení peněžitého závazku na vyžádání zhotovitele smluvní pokutu ve 
výši 0,1% z dlužné částky denně za každý den prodlení s úhradou plateb podle smlouvy o dílo až do dne jejich 
splnění.  

2.8. 

Pokud objednatel nezajistí stavební připravenost v termínu uvedeném v objednávce, ve smlouvě o dílo nebo ve 
výzvě, neinformuje v dostatečném předstihu (3dny) o posunu termínu zhotovitele a tomu vznikne škoda např. 
marnou jízdou, zavazuje se objednatel uhradit veškeré ztráty tímto jednáním způsobené, tzn. zejména mzdy 
osádky, opotřebení vozidel, pohonné hmoty atd. včetně ušlého zisku. 
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Zhotovitel díla je povinen uvědomit objednatele o tom, že plánovaný termín nebo postup stavby byl zpomalen 
nebo přerušen, jestliže během přiměřené lhůty nebyly objednatelem dodány prováděcí podklady, nařízení, 
schválení nebo potvrzení. 

3. Provád ěcí podklady 

3.1. 

Různé dokumenty, které smlouvu tvoří, se musí chápat jako navzájem se doplňující a objasňující části smlouvy, 
které zavazují zhotovitele díla respektovat ve smlouvě popsané podmínky a provést v ní popsané výkony. 

3.2. 

Rozpory v soupisu výkonů díla samy o sobě nebo v prováděcích podkladech k tomu příslušejících, je nutno, 
jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemně sdělit objednateli. 

3.3. 

Všechny prováděcí podklady, které zhotovitel díla vyhotoví, a všechny dokumenty (např. atesty a certifikáty) dle 
platných norem ČSN,TKP a ZTKP, které obstará ke splnění smlouvy, musí co nejrychleji předat objednateli 
k uložení, kolaudaci a archivaci. 

 

4. Koordinace a spolupráce.  

4.1. 

Veškeré písemnosti, vzniklé na podkladě smlouvy nebo obecně závazných právních či jiných předpisů a týkající 
se povinnosti informovat druhou smluvní stranu, budou adresovány příslušným osobám, oprávněným k jednání 
dle smlouvy. 

4.2. Stavební deník,  

Zhotovitel díla je povinen vést přesný stavební deník, je také třeba vést na poskytnutém, resp. schváleném 
formuláři a musí podávat mezi jinými údaje o následujícím: 

a) povětrnostní poměry 

b) počasím způsobené výpadkové doby v souladu se zákonnými úpravami 

c)     provedené výkony, počet a skladba pracovníků 

d)     předání prováděcích podkladů 

e)     nařízení a rozhodnutí 

f)      překážky 

h)     zvláštní události/nehody 

i)      kontroly 

k)     přejímky 

 

4.3. Pronájem dopravního značení 

Druhy pronájmu: 

1) včetně montáže, servisu a demontáže – pronajímatel odpovídá za všechny vzniklé škody a bere plnou 
zodpovědnost za servisované značení. 

2) bez montáže a demontáže – zodpovědnost za vzniklé škody nese nájemce. 

4.3.1. 

Před zahájením pronájmu bude uzavřena smlouva o předání a převzetí pronajatého zařízení. V případě, že ve 
smlouvě není určený jiný servis, je na domluvě objednatele se zhotovitelem. 

4.3.2 

Nájemce musí pronajaté zařízení řádně ošetřovat, udržovat v provozuschopném stavu a chránit před 
poškozením, zničením nebo odcizením. Nájemce je povinen pronajaté zařízení po uplynutí nájemní doby vrátit ve 
stavu, který odpovídá stavu zařízení při předání předmětu nájmu s přihlédnutím na přiměřené opotřebení. Pokud 
bude zařízení v průběhu nájemní doby poškozeno, zničeno nebo odcizeno, uhradí nájemce pronajímateli 70 % 
hodnoty zařízení. Tato podmínka neplatí v případě využití druhu pronájmu „1“. Hodnota pronajímaného zařízení 
je uvedena v ceníku. Nájemce ručí za případné škody vzniklé nesprávnou manipulací nebo neodbornou obsluhou 
zapůjčeného zařízení. 
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4.3.3. 

Nájemce nesmí pronajatá zařízení ani práva ze smlouvy postoupit třetí osobě. 

4.3.4 

Nájemce se zavazuje platit cenu za pronájem. Podpisem smlouvy o pronájmu potvrdí nájemce, že akceptuje 
smluvené ceny včetně ceníku běžného pronájmu, ceník ostatních služeb a základní podmínky pronájmu firmy 
SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Ceník běžného pronájmu a ceník ostatních služeb obsahuje ceny za 
kalendářní den. Za celý kalendářní den bude účtován i den zapůjčení a vrácení pronajatého zařízení. V cenách 
pronájmu není obsažen spotřební materiál (např. baterie). Tento materiál uhradí nájemce dle skutečné spotřeby 
dle ceníku. 

4.3.5  

Je možno uzavřít dlouhodobou rámcovou nájemní smlouvu na všechny ceníkové položky. V tomto případě má 
nájemce přednostní právo na objednávané zboží. Dodávky jsou vyřizovány bezodkladně, navíc nájemce získává 
stálý rabat na veškeré pronajímané zboží 

 

5. Odstoupení od smlouvy           

5.1.  

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva o dílo jako celek, mohou zaniknout, dohodnou-li se o tom 
dotčení účastníci formou písemného dodatku k smlouvě. Taková dohoda musí být učiněna písemně a musí 
obsahovat vypořádání všech závazků, na které účastníci, kteří takovou dohodu uzavírají, mohli pomyslet. Jinak je 
neplatná.  

5.2. 

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zákonem, smlouvou a těmito všeobecnými smluvními 
podmínkami (VSP), jež tvoří přílohu smlouvy. Ohledně podmínek pro odstoupení od smlouvy se dohodli smluvní 
strany takto: 

a) Od smlouvy může objednatel odstoupit v případě, že zhotovitel rozhodne na valné hromadě o zrušení 
společnosti s likvidací, bude v likvidaci, bude na jeho majetek vyhlášen konkurz a nebo ho sám na sebe podá. 

b)  Kterákoli strana může odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní 
povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelně upozorněna (např. doporučeným dopisem). 

 5.3. 

V případě odstoupení od smlouvy bude zhotoviteli uhrazena poměrná část díla (cena dosud provedených prací a 
cena již objednaného materiálu). 

 

6. Převzetí díla  

6.1. 

Obchodně-právní převzetí díla samo o sobě nestačí, protože je nutné také prověřit náležité a správné provedení 
díla. Objednatel musí jednotlivě prověřit, zda-li dílo plně odpovídá stanoveným kriteriím podle smlouvy. 
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Je 
rovněž možné provést převzetí, pokud ještě nebyly realizovány veškeré práce dle smlouvy. Avšak příslušná část 
díla musí být hotova a musí dovolovat funkční využití. 

6.2. 

Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla. Převzetí bude objednatelem uskutečněno do 3 pracovních dnů. 

 6.3. 

Pokud objednatel odmítne převzetí z důvodu vad a nedodělků, pak musí zhotovitel navrhnout, po odstranění 
těchto důvodů, písemnou formou nové převzetí. 

6.4. 

Převzetím díla (přejímkou) přechází nebezpečí škody na objednatele. 
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7. Záruční lhůta 

Základní záruční doba: 

- svodidla a zábradelní svodidla - 60 měsíců 

- štíty SDZ – 84 měsíců 

- VDZ barva – 6 měsíců 

- VDZ plast – 36 měsíců 

- zalévání spár vč. prořezu – 24 měsíců 

 

Záruční podmínky 

VDZ PLAST 

 
Firma SAFEROAD Czech Republic s.r.o. dále jen zhotovitel) poskytne záruku na VDZ plast 36 měsíců, ve zvlášť 
výjimečných případech může být poskytnuta záruka na dobu delší a to max. 60 měsíců za předpokladu, že do 48 
měsíců bude na výzvu objednatele celá výměra dané stavby obnovena / nastříkána barvou. Požadavek na delší 
záruční dobu musí být zakotven ve smlouvě o dílo. Nelze jej uplatnit zpětně.  

 

Ocelová svodidla 
 
Firma SAFEROAD Czech Republic s.r.o. dále jen zhotovitel) poskytne záruku na ocelová svodidla 62 měsíců. 
V případě, že je požadována záruka za provedené dílo delší, bude tato další záruka nad 62 měsíců poskytnuta 
pouze za předpokladu, že zhotovitel (SAFEROAD Czech Republic s.r.o.) bude každý následující rok v termínu od 
1.4. do 11.5. písemně vyzván k provedení údržby daného svodidlového systému na konkrétní stavbě a tato 
údržba bude objednána. Na základě této výzvy objednatele bude do 1 týdne zpracována cenová kalkulace na 
sjednanou údržbu ( očištění, omytí, výměna zkorodovaných dílů, vyrovnání systému, utažení spojů atd. ). Po 
obdržení písemné objednávky bude tato údržba provedena do 2 týdnů od písemného potvrzení převzetí 
objednávky. 
V případě, že k výzvě nedojde, nelze následně uplatnit záruku v delším obdobím, než je 62 měsíců. 
Záruka se však nevztahuje se na poškození svodidel po dopravní nehodě, vandalismem, živelnou pohromou 
nebo vzniklé poškození např. při údržbě komunikace správcem této komunikace (sečení trávy, zimní údržba).   
 

 

7.1. 

Záruční lhůta na jednotlivé akce může být sjednána a upřesněna v objednávce nebo smlouvě o dílo. Začíná běžet 
v den následující po předání díla a bude-li sjednáno protokolární převzetí, začíná běžet v den oboustranném 
podpisu zápisu o předání a převzetí díla.  

7.2. 

Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. 

7.3. 

Zhotovitel je povinen reklamované vady díla odstranit ve lhůtě dohodnuté mezi účastníky. Není-li takové dohody, 
pak ve lhůtě přiměřené povaze vady s tím, že oprava musí být provedena tak, aby nedošlo k narušení již 
možného provozu objednatele v prostoru bývalého staveniště. 

7.4. 

Pokud zhotovitel do 30 (třiceti) dnů po písemné výzvě k odstranění vady nevstoupil do jednání s objednatelem, je 
objednatel oprávněn nechat tyto práce provést jiným zhotovitelem. Odůvodněné náklady s tím spojené je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit. 

7.5. 

Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, které používá, jakož i 
o bezvadném provedení předběžných výkonů a případně o všech nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv 
na předepsanou kvalitu výkonů. 

 7.6. 

Za vady díla nelze považovat běžné opotřebení díla nebo jeho částí, či dopravní nehodou apod. způsobené 
škody na materiálu v záruční době. Dále se záruční doba nevztahuje na spotřební materiál – baterie, akumulátory 
apod. 
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8.  Vyšší moc 

8.1. 

Smluvní strany nejsou v prodlení s plněním závazku dle smlouvy, pokud nemohly plnit pro okolnosti vylučující 
odpovědnost (vyšší moc). 

8.2. 

Za vyšší moc se pro účely smlouvy o dílo považují takové mimořádné a nepředvídatelné okolnosti nezávislé na 
vůli smluvních stran, které se na ně odvolávají, které nebylo možno v době vzniku smlouvy předvídat, např. válka, 
živelné pohromy. 

8.3. 

O vzniku a ukončení vyšší moci se budou smluvní strany písemně informovat do tří dnů po vzniku vyšší moci, 
přičemž ta smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc, je povinna na vyžádání předložit hodnověrný důkaz o 
této skutečnosti, případně umožnit druhé straně osobně se přesvědčit o vzniku vyšší moci.    

 

9.  Zvláštní ujednání 

9.1. 
Smluvní strany považují informace a jednání vyplývající z činnosti smluvních stran dle smlouvy za důvěrné. 
 
9.2. 
Jakékoliv dohody smluvních stran jsou smluvně závazné za předpokladu, že mají písemnou formu a jsou 
uvedeny ve smlouvě, jejím dodatku, nebo objednávce. 
 
9.3. 
Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí rámcové smlouvy nebo objednávky  
 
9.4. 
Další práva a povinnosti smluvních stran rámcovou smlouvou a všeobecnými smluvními podmínkami neupravené 
se řídí hlavně ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a jeho novelizací v plném znění. 
 
9.5. 
V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy, jejími přílohami a těmito VSP mají přednost ustanovení vlastní 
smlouvy. Při výkladu pojmů obsažených ve smlouvě a jejích přílohách rozhoduje význam těchto pojmů ve 
smlouvě. 
 
9.6. 
Smluvní strany se budou řídit právním řádem České republiky. 
 
9.7. 
Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámili s celým textem smlouvy a Všeobecnými smluvními 
podmínkami, tento je jim jasný a srozumitelný a na důkaz toho, že je jejich obsah projevem jejich pravé a 
svobodné vůle a toho, že je uzavírán určitě a vážně, nikoli v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, 
v tísni nebo pod nátlakem či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek  připojují níže své vlastnoruční 
podpisy na důkaz souhlasu s Všeobecnými smluvními podmínkami firmy  SAFEROAD Czech Republic s.r.o.  
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  


