Obchodní podmínky společnosti
D u ch c o v s k á s v a ř o v n a a.s.
Článek 1 | Úvodní ustanovení a výklad některých pojmů

1. Objednatel: Objednatelem (odběratelem) se rozumí

společnost Duchcovská svařovna a.s., IČO: 27264483,
se sídlem Želénská 485/2, 419 01 Duchcov (dále jen
„Objednatel").

2. Zhotovitel: Zhotovitelem se rozumí osoba, která

uzavřela s Objednatelem Smlouvu (Smlouvu o dílo) na
základě Objednávky Objednatele (dále jen „Zhotovitel").
Zhotovitelem může být jak právnická tak i fyzická osoba.

3. Objednávka: Každá Objednávka Objednatele, jejímž

předmětem je Dílo požadované Objednatelem,
představuje návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ust. §
1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění (dále jen „občanský zákoník"), a to
konkrétně smlouvy o dílo dle ust. § 2586 a násl.
občanského zákoníku (dále jen „Objednávka").
Objednávka je Zhotoviteli adresována (doručována)
Objednatelem zpravidla elektronicky (emailem) na
kontaktní adresu Zhotovitele.

4. Dílo: Na základě Smlouvy se Zhotovitel zavazuje

provést na svůj náklad, riziko a nebezpečí pro
Objednatele Dílo (dále jen „Dílo"), a Objednatel se
zavazuje, že řádně a včasně dokončené Dílo převezme a
zaplatí Zhotoviteli cenu Díla a to vše za podmínek
uvedených ve Smlouvě (vč. jejich příloh) a těchto
Obchodních podmínkách. Konkrétní specifikaci Díla
obsahuje (stanoví) Objednávka (Smlouva). Dílem se
rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní
smlouvu a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo
činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy
zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její
části.

5.

Vznik Smlouvy: Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy
je Objednateli doručeno potvrzení Zhotovitele o
akceptaci Objednávky dle odst. 2.2 tohoto článku
Obchodních podmínek. Tímto není jakkoliv dotčeno
ustanovení odst. 2.4 tohoto článku Obchodních
podmínek.

Článek 2 | Podmínky provádění Díla

1. Jakost, kvalita a způsob provádění Díla: Zhotovitel je

povinen provést Dílo s veškerou potřebnou péčí, v
nejvyšší kvalitě, v ujednaném čase a v souladu se
Smlouvou, těmito Obchodními podmínkami, přílohami
Smlouvy a veškerými příslušnými právními předpisy a
normami ČSN, EN a ISO, které se na Dílo vztahují. Dílo,
jakožto i veškerý materiál a další věci použité při
provádění Díla, musí odpovídat všem právním
předpisům, technickým požadavkům a technickým a
bezpečnostním normám pro daný druh Díla. Zhotovitel je
při provádění Díla vázán pokyny a příkazy Objednatele.
Zhotovitel je povinen na nevhodnost pokynů a příkazů
udělených Objednatelem a též i nevhodnost věcí
předaných Objednatelem k provedení Díla písemně
Objednatele upozornit bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 kalendářních dnů od udělení
pokynu či příkazu nebo od převzetí věci k provedení
Díla. Uvedenou povinnost dále rozvádí odst.3.3 těchto
Obchodních podmínek.

2. Základní povinnosti zhotovitele při zajišťování

bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění Díla:
Zhotovitel je na své náklady a odpovědnost povinen

zajistit dodržování Předpisů o BOZP, přitom se
Zhotovitel zavazuje dbát též pokynů Objednatele,
zejména pokynů určeného zástupce Objednatele,
koordinátora BOZP na staveništi a osoby odborně
způsobilé v prevenci rizik v oblasti BOZP Objednatele.
Po předání a převzetí jednotlivých ucelených částí
Zhotovitelova plnění (části Díla – pracoviště)
Zhotovitelem, odpovídá Zhotovitel za zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví všech osob, které se s jeho
vědomím na těchto místech vyskytují. Zhotovitel se
zavazuje provádět pravidelné kontroly dodržování
Předpisů o BOZP a neprodleně odstraňovat zjištěné
neshody a závady. Zhotovitel je povinen prokazatelně
určit osobu odpovědnou za řízení prací s ohledem na
BOZP, která bude trvale přítomna v místě provádění
Díla. Odpovědný zástupce Objednatele, nebo jím
pověření zaměstnanec Objednatele a určený zaměstnanec
Zhotovitele, jsou povinni se před zahájením provádění
Díla vzájemně informovat o rizicích možného ohrožení
života a zdraví při provádění Díla a opatřeních přijatých
k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají
provádění Díla a staveniště, není-li toto prováděno
koordinátorem BOZP na staveništi dle § 14 odst. 1 a §18
odst. 2 zák. č. 309/2006 Sb. O vzájemném seznámení s
riziky možného ohrožení života a zdraví při provádění
Díla a opatřeních přijatých k ochraně před působením
těchto rizik, jsou povinny obě strany učinit prokazatelný
zápis, neprovádí-li tyto činnosti koordinátor BOZP na
staveništi. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu
před zahájením provádění Díla poskytnout svým
zaměstnancům, subdodavatelům a jiným osobám
podílejícím se na provádění Díla, či pohybujících se na
staveništi vhodné, nezbytné a srozumitelné informace a
pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a o požární ochraně a informace o rizicích ohrožení
zdraví a přijatých opatřeních k ochraně před působením
těchto rizik a postupech při mimořádných událostech.
Před zahájením provádění Díla, při realizaci Díla, při
každé změně způsobu provádění prací a při každé změně
zaměstnanců a jiných osob podílejících se na provádění
díla, nebo pohybujících se na staveništi, je Zhotovitel
povinen zajistit a průběžně ověřovat, že tyto osoby mají
odpovídající odbornou, zvláštní odbornou a zdravotní
způsobilost k výkonu příslušných činností a prací. Na
výzvu Objednatele je zhotovitel povinen předložit
doklady o odborné a zvláštní odborné způsobilosti
uvedených osob. Před prováděním realizace Díla a
činností v prostorách Správy železniční dopravní cesty
s.o. nebo na železniční dráze provozované Správou
železniční dopravní cesty s.o., je Zhotovitel povinen
předat Objednateli jmenovitý seznam všech osob,
podílejících se na realizaci Díla s platnými doklady o
vstupu do koleje a doložit jejich odbornou způsobilost
dle předpisu Zam 1 Správy železniční dopravní cesty s.o.
Zhotovitel zaváže všechny subdodavatele k účinné
spolupráci s koordinátorem BOZP na staveništi, byl-li
tento pro staveniště ustanoven. Zhotovitel je povinen
zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby podílející se na
plnění předmětu Díla, používají osobní ochranné
pracovní prostředky a pracovní oděvy odpovídající
prováděným činnostem a minimálním požadavkům
Objednatele: pracovní oděv s dlouhými nohavicemi;
vesta, přehoz nebo oděv s vysokou viditelností splňující
podmínky tř. 2, pro práci v provozované dopravní cestě
tř. 3 dle normových požadavků; bezpečnostní obuv
s vyztuženou špičkou, tužinkou odolnou proti
propíchnutí a protiskluzovou podrážkou; ochrannou
přílbu. Zhotovitel vybaví své zaměstnance a jiné osoby
dalšími osobními ochrannými pracovními prostředky
v návaznosti na vlastní vyhodnocená rizika a stanovená
opatření před jejich působením a požadavky Předpisů o
BOZP. Zhotovitel se zavazuje soustavně kontrolovat a
vyžadovat používání osobních ochranných pracovních
prostředku svých zaměstnanců, subdodavatelů a jiných

osob podílejících se na provádění Díla způsobem
stanoveným normovými požadavky a návody výrobců.
Zhotovitel je povinen používat pro provádění Díla pouze
bezvadné a bezpečné stroje, zařízení, výrobní prostředky,
elektrické spotřebiče, vedení el. proudu a nářadí, které
jsou označeny logem Zhotovitele, technicky
dokumentovány, kontrolovány a revidovány v souladu
s Předpisy o BOZP a PO. Každý úraz zaměstnance
Zhotovitele na staveništi se Zhotovitel zavazuje
neprodleně oznámit též určenému zástupci Objednatele a
umožnit Objednateli účast při zjišťování příčin a
okolností takového úrazu; tímto nejsou dotčeny
povinnosti Zhotovitele podle právních předpisů o
evidenci a registraci pracovních úrazů. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci a jiné osoby,
podílející se na provádění Díla, zdrželi požívání
alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních
látek na staveništi a vstupu na staveniště pod jejich
vlivem. Objednatel má právo provést orientační
dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu či
jiných výše uvedených látek a Zhotovitel je povinen
zajistit, že jeho zaměstnanci se podrobí provedení takové
zkoušky. Zhotovitel je povinen zajistit, že zaměstnanec,
který vstoupil na staveniště pod vlivem alkoholu,
návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo
je na staveništi požívá, anebo který se odmítl podrobit
dechové zkoušce, okamžitě opustí staveniště. Právo
vykázat jej okamžitě ze staveniště jménem Zhotovitele
má v uvedených případech i Objednatel. Tento postup
Objednatele nemá vliv na termín plnění Díla
Zhotovitelem. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel nebo
jeho subdodavatelé porušují povinnosti stanovené
Předpisy o BOZP, nebo v Plánu BOZP, je Objednatel
oprávněn vyzvat Zhotovitele, aby neprodleně zjednal
nápravu stavu; ujednání o smluvní pokutě tímto není
dotčeno.

3. Odpady a obaly: Smluvní strany se dohodly, že

původcem veškerých obalů a odpadů vzniklých při
plnění Smlouvy je Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje
jako původce odpadů vést ze zákona stanovenou
dokladovou evidenci všech druhů vzniklých odpadů
(včetně komunálních) a zajistit jejich likvidaci včetně
splnění zákonné ohlašovací povinnosti v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a
navazujících obecně závazných vyhlášek o odpadovém
hospodářství.

4. Doklady k Dílu: Zhotovitel je povinen předat

Objednateli nejpozději do protokolární přejímky Díla
veškeré doklady a dokumenty související s Dílem,
zejména pak doklady upravující technické podmínky
Díla, montáž, instalaci, provoz, údržbu, dále pak
prohlášení o shodě, typový list, záruční list, protokoly o
zkouškách, protokoly o kvalitě Díla, návody k obsluze,
servisní knihu, atd. atp. Zhotovitel je povinen předat
Objednateli i veškeré doklady a dokumenty které nejsou
výslovně uvedeny ve Smlouvě (Objednávce) avšak tyto
jsou potřebné k užívání a volnému nakládání
(disponování) s Dílem, včetně dokladů pro daňové a
účetní potřeby.

5. Záruka za jakost Díla: Zhotovitel poskytuje

Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost.
Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo, jakož i každá
jeho část, součást a příslušenství, bude po dobu trvání
záruky v délce 72 kalendářních měsíců, pokud Smlouva
(potvrzená Objednávka) nestanoví delší záruční dobu,
Článek 3 | Odpovědnost za vady Díla

1.

Zachování práv při vadě Díla: Dílo má vady, jestliže
provedení Díla neodpovídá výsledku určenému ve
Smlouvě (vč. všech jejich příloh) a v těchto Obchodních
podmínkách. Odchylně od ustanovení § 2618 se smluvní
strany dohodly, že soud přizná Objednateli právo z

vadného plnění i tehdy, neoznámil-li Objednatel vady
Díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při
náležité pozornosti zjistit měl.

2. Utvrzení o povinnosti dodržovat Předpisy o BOZP a

PO: Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení
Předpisů o BOZP a PO a ujednání Smlouvy. V případě
porušení těchto povinností je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny Díla za
každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele,
případně plnou výši škody způsobené objednateli např.
udělením pokuty nebo jiné sankce v důsledku porušení
povinností v oblasti BOZP a PO zhotovitelem..

Článek 4 | Smluvní vztah mezi Zhotovitelem a
subdodavatelem: Pokud Zhotovitel při provádění Díla
využívá subdodavatele v souladu s odst. 3.2 těchto
Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel k
přenesení veškerých povinností a závazků vyplývajících
mu ze Smlouvy a těchto Obchodních podmínek do
smluvního vztahu se subdodavatelem.

1. Řešení sporů: Případné spory mezi Objednatelem a

Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy, budou
rozhodovány podle ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, v platném znění, u soudu, který je
obecným soudem Objednatele v době podání žalobního
návrhu.

2. Platnost a účinnost Obchodních podmínek: Tyto

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti od
1.4..2019. Objednatel si vyhrazuje právo provádět změny
těchto Obchodních podmínek. Změnou Obchodních
podmínek není dotčen závazkový vztah, který vznikl v
době platnosti předchozí verze Obchodních podmínek.
Aktuální verze Obchodních podmínek Objednatele je
zveřejněna a zpřístupněna na internetových stránkách
Objednatele www. dscht.cz (obchodní podmínky)

Tyto obchodní podmínky vstoupily v platnost dne: 1.1. 2019.

