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Obecná ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky společnosti Westiform
s.r.o.. (dále jen „VOP“) obsahují obecná ujednání
ohledně realizace jednotlivých smluv o dílo, které
uzavírá společnost Westiform s.r.o. jako zhotovitel a
stanoví podrobnou úpravu práv a povinností smluvních
stran.
Tyto VOP se použijí pro úpravu smluvních vztahů
v případě, že na ně odkazuje příslušná cenová nabídka
společnosti Westiform s.r.o. nebo smlouva o dílo (dále
jen „nabídka“ či „smlouva“). VOP se použijí v těchto
případech kromě případů, kdy ze samotné cenové
nabídky, nebo smlouvy o dílo vyplývá odlišná úprava
práv a povinností stran. V tomto případě se VOP použijí
v rozsahu, který není nabídkou či smlouvou výslovně
upraven.
Nabídka (uzavření smlouvy)
Návrh na uzavření smlouvy může mít formu nabídky.
Doručení nabídky druhé smluvní straně je návrhem
k uzavření smlouvy. Nabídka musí být písemná a
doručená druhé straně prostřednictvím pošty, datové
schránky, e-mailu, faxu nebo fyzickým předáním osobě
oprávněné jednat za druhou smluvní stranu. V případě
elektronické komunikace prostřednictvím e-mailu se
objednatel zavazuje zasílat korespondenci na emailovou adresu info@westiform.cz. Obsah sdělení
doručených na jinou adresu není pro strany závazný.
Objednatel bere na vědomí, že akceptací skutečnosti, že
Westiform s.r.o.. zahájí provádění díla dle potvrzené
objednávky nebo přijetím nabídky, stvrzuje svůj
souhlas s těmito VOP.
Smluvní vztah, respektive smlouva vzniká v okamžiku
bezvýhradné akceptace nabídky objednatelem doručené
Westiform s.r.o.. způsobem dle odst. 2.1. VOP a
potvrzené objednatelem jeho podpisem nebo jeho
podpisem a otiskem razítka, a to ve lhůtě uvedené
v nabídce. Pokud objednatel neakceptuje nabídku
bezvýhradně, smluvní vztah nevzniká. V případě, že
objednatel připojí k nabídce, resp. k návrhu smlouvy
své protinávrhy, vzniká smluvní vztah až v okamžiku,
kdy Westiform s.r.o.. potvrdí tyto protinávrhy.
Smluvní vztah může vniknout i na základě ústního
jednání, a to i telefonického, čímž objednatel stvrzuje
svůj souhlas s použitím a obsahem těchto VOP.
V těchto případech se smluvní strany zavazují tato
ujednání stvrdit písemně, a to ve lhůtě 30 dnů způsobem
dle odst. 2.1. a 2.3. VOP.
Objednatel se zavazuje, že veškeré úkony činěné jeho
jménem bude konat prostřednictvím jím pověřených
osob. V případě, že jeho jménem budou jednat osoby,
které nebudou ve smlouvě o dílo výslovně určeny, je
toto jednání pro objednatele závazné. Své odpovědnosti
se objednatel může zprostit jedině v případě, že si ve
smlouvě o dílo vymíní, že jeho jménem může jednat
pouze osoba ve smlouvě uvedená.
V nabídce bude dílo Westiform s.r.o.. specifikováno
popisem, výkresem nebo vizualizací.
Westiform s.r.o.. je po uzavření smlouvy o dílo dle
bodu 2.1. VOP oprávněna od smlouvy o dílo odstoupit,
avšak pouze do doby, než Westiform s.r.o.. začne s
realizací díla. Objednatel má v tomto případě právo na
vrácení celé složené zálohy.
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Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je závazek a provést na vlastní
náklad i nebezpečí a za sjednaných podmínek
objednané dílo a závazek objednatele řádně a včas
dokončené dílo převzít a zaplatit Westiform s.r.o.
dohodnutou smluvní cenu. Westiform s.r.o.. nezajišťuje
a nezodpovídá za povolení umístění reklamy (služby
aj.)
na
objednatelem
určené
místo.
Westiform s.r.o.. nenese záruku za statiku základů,
konstrukcí a nosičů reklam, jež sama nerealizuje, dále
nenese záruku za statiku budov, na které jsou reklamy
instalovány, pokud není smlouvou určeno jinak.
Dojde-li při zhotovení díla ke zjištění, že při zhotovení
díla nebo v souvislosti se zhotovením díla je třeba
provést další práce nebo dodat další věci určené ke
zhotovení díla, které nejsou uvedeny v akceptované
nabídce nebo v uzavřené smlouvě o dílo, bude o
takovém rozšíření díla sjednán dodatek ke smlouvě
nebo bude uzavřena nová smlouva.
Pokud bude v konkrétní smlouvě o dílo sjednáno, že
veškerý materiál nebo část materiálu potřebného pro
provedení konkrétní zakázky zajistí objednatel, je
objednatel povinen veškerý takový materiál řádně
předat Westiform s.r.o.. neprodleně po potvrzení
písemné nabídky objednatelem s tím, že v takovém
případě lhůta pro provedení konkrétní zakázky
Westiform s.r.o.. započne běžet od okamžiku
písemného potvrzení převzetí veškerého takového
materiálu Westiform s.r.o.. od objednatele. O cenu
takového materiálu se nesnižuje cena za provedení
konkrétní zakázky sjednaná v konkrétní smlouvě o dílo.
Pokud objednatel nepředá Westiform s.r.o.. veškerý
materiál potřebný pro provedení konkrétní zakázky,
který má dle konkrétní smlouvy o dílo zajistit
objednatel nejpozději do dvou kalendářních dnů ode
dne potvrzení písemné nabídky Westiform s.r.o..
objednatelem, je Westiform s.r.o.. oprávněna opatřit
takový materiál na náklady objednatele s tím, že
objednatel je v takovém případě povinen zaplatit
Westiform s.r.o.., nad rámec ceny za provedení
konkrétní zakázky sjednané v konkrétní smlouvě o dílo,
cenu takového materiálu a náklady Westiform s.r.o..
spojené s opatřením takového materiálu, to vše ve výši
vyúčtované Westiform s.r.o.. objednateli ve lhůtě
splatnosti faktury vystavené Westiform s.r.o..
obsahující vyúčtování takové ceny a takových nákladů.
Westiform s.r.o.. bez zbytečného odkladu upozorní
objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od
objednatele v rámci zhotovování díla, sdělí mu
charakter těchto nedostatků a dohodne se
s objednatelem na alternativním způsobu zhotovení
díla. V tomto případě se lhůty pro zhotovení a předání
díla adekvátně prodlužují a Westiform s.r.o.. stanoví
nový termín dokončení díla. Westiform s.r.o.
neodpovídá za vady díla nebo nemožnost dokončení
díla způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny od
objednatele, jestliže objednatel na jejich použití při
zhotovení díla přes upozornění na nevhodnost písemně
či ústně trval. V případě nemožnosti dokončení díla
v důsledku
nevhodného
materiálu
dodaného
objednatelem má Westiform s.r.o.. nárok na zaplacení
ceny ve výši 50 % z výše ceny sjednané v konkrétní
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smlouvě o dílo nebo při provedení části konkrétní
zakázky nárok na zaplacení ceny ve výši odpovídající
rozsahu části zakázky již provedené Westiform s.r.o..
V případě, že je výrobek zhotovený ve Westiform s.r.o.
na základě výkresové dokumentace nebo statického
posudku Objednatele, zodpovědnost za správnost
dokumentace a technického provedení nese Objednatel.
Objednatel se zavazuje zajistit Westiform s.r.o.. takové
podmínky, aby mohlo být zhotovované dílo
namontováno v místě určeném smluvními stranami.
V případě nesplnění této povinnosti se Westiform s.r.o.
nedostane do prodlení a neodpovídá za žádné škody
způsobené porušením uvedené povinnosti objednatele a
stanoví nový termín dokončení díla.
Objednatel zajistí dostatečnou stavební připravenost a
poskytne
výkresovou
dokumentaci
stavební
připravenosti Westiform s.r.o.. neprodleně po podpisu
smlouvy o dílo. Pokud objednatel nepředá Westiform
s.r.o.. řádně dokumentaci potřebnou pro provedení
konkrétní zakázky, kterou má dle konkrétní smlouvy o
dílo nejpozději do dvou kalendářních dnů ode dne
potvrzení nabídky objednatelem zajistit objednatel, je
Westiform s.r.o.. oprávněna zajistit si dokumentaci na
náklady objednatele a prodloužit lhůtu pro provedení
takové konkrétní zakázky o počet dní prodlení
objednatele s dodáním dokumentace. V případě
nedodání této dokumentace ze strany objednatele budou
ke smluvní ceně přifakturovány vícenáklady potřebné
k úspěšné realizaci montáže a Westiform s.r.o.. je
oprávněna stanovit nový termín provedení díla.
Objednatel je v tomto případě povinen vyfakturované
vícenáklady
uhradit.
V případě, že není uvedené ve smlouvě o dílo jinak,
objednatel zajistí dostatečný prostor pro bezplatné
parkování vozidel Westiform s.r.o.. Pokud objednatel
tento svůj závazek nesplní, je povinen zaplatit
Westiform s.r.o.. veškeré náklady na parkování vozidel,
popřípadě je Westiform s.r.o.. oprávněna odmítnout
montáž díla. V tomto případě bude místem předání díla
provozovna uvedená v bodě 5.2. VOP a dílo se má za
řádně
předané.
V případě, že není uvedené ve smlouvě o dílo jinak,
objednatel zajistí přístup k místu montáže ve dnech
montáže a v případě vícedenní montáže zajistí
bezúplatně
prostory
pro
skladování
ještě
nenainstalovaného díla.
V případě, že není uvedené ve smlouvě o dílo jinak,
objednatel zajistí dokumentaci skutečného provedení
podkladních kotevních prvků, betonového základu a
připravenost nosné konstrukce pro uchycení reklam a
předá výkresovou dokumentaci uchycení Westiform
s.r.o.. neprodleně po podpisu smlouvy o dílo. Pokud
objednatel nepředá Westiform s.r.o.. řádně dokumentaci
potřebnou pro provedení konkrétní zakázky, kterou má
dle konkrétní smlouvy o dílo nejpozději do dvou
kalendářních dnů ode dne potvrzení nabídky
objednatelem zajistit objednatel, je Westiform s.r.o..
oprávněna prodloužit lhůtu pro provedení takové
konkrétní zakázky o počet dní prodlení objednatele
s dodáním dokumentace. V případě nedodání této
dokumentace budou ke smluvní ceně přifakturovány
vícenáklady potřebné k úspěšné realizaci montáže a
Westiform s.r.o.. je oprávněna stanovit nový termín
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3.9.

provedení
díla.
V případě, že není uvedené ve smlouvě o dílo jinak, má
se za to, že montáž bude provedena do výšky max. 3
metrů mezi spodním okrajem reklamy a úrovní země
pod reklamou. V případě vyšší montážní výšky budou
ke smluvní ceně přifakturovány vícenáklady vzniklé za
účelem dokončení díla. Objednatel je v tomto případě
povinen
vyfakturované
vícenáklady
uhradit.
V případě, že není uvedené ve smlouvě o dílo jinak, má
se za to, že montáž bude realizována na nosné
standardní materiály, zejména beton, cihlu, panel, apod.
a nikoli nenosné, zejména siporex, sádrokarton, sklo,
pórobeton, apod. Tato nosná podkladová plocha nebude
kryta dekorativními a zateplovacími obkladovými
materiály, zejména keramikou, žulou, mramorem,
polystyrenem apod. V případě nesplnění této podmínky
budou ke smluvní ceně přifakturovány vícenáklady
vzniklé za účelem dokončení díla. Objednatel je
v tomto případě povinen vyfakturované vícenáklady
uhradit.
Objednatel zajistí připravenost elektropřípojky do místa
montáže reklamy včetně revizní zprávy o elektrické
přípojce; tato elektropřípojka nesmí být vzdálena od
reklamního zařízení více než 3 m. Objednatel je
povinen dodat Westiform s.r.o.. revizní zprávu o
elektrické přípojce nejméně 1 týden před zahájením
montáže. V případě, že objednatel revizní zprávu
Westiform s.r.o.. v uvedeném termínu nedodá, je
zhotovitel oprávněn odmítnout zahájení montáže, aniž
by byl v prodlení s plněním. V případě, že bude
prodlení objednatele s dodáním revizní zprávy
zhotoviteli delší než dva týdny, je Westiform s.r.o..
oprávněna vyfakturovat část díla bez ceny dopravy a
montáže. Jistič a přívodní kabel musí být dimenzován
objednatelem vždy k odpovídajícímu příkonu reklamy,
který je specifikován včetně typu kabelů, počtu vodičů
a jejich průřezů ve výrobní dokumentaci firmy
Westiform s.r.o.. Navržené a instalované el. rozvody
musí být zohledněny na vliv všech omezujících prvků,
např. vzdálenosti od rozvodové skříně, musí být brán
ohled na impedanční smyčku ochranného vodiče a na
úbytek napětí, způsobené délkou vodiče . Výsledné
podmínky v místě instalace reklamy musí odpovídat
minimálně požadavku na přívodní kabel podle
dokumentace Westiform s.r.o. Přípojka pro reklamu
musí být jištěna jističem typu C nebo D. Objednatel
zajistí ochranu před bleskem a přepětím podle ČSN EN
62305-1 až 5..V případě nesplnění těchto podmínek
mohou být ke smluvní ceně přifakturovány vícenáklady
vzniklé za účelem dokončení díla. Objednatel je
v tomto případě povinen vyfakturované vícenáklady
uhradit.
Objednatel zajistí všechna povolení nutná k montáži.
Vícenáklady vzniklé nezajištěním těchto povolení nebo
znemožněním montáže místními úřady hradí objednatel
Westiform s.r.o.. v plné výši. Objednatel je v tomto
případě povinen vyfakturované vícenáklady uhradit.
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3.10. V případě, že bude dodávkou světelný totem, zajistí
objednatel připravenost betonových základů pro
upevnění světelného totemu do zahájení montáže. Náčrt
základového plánu a šablona pro ustavení základových
šroubů je přílohou smlouvy o dílo. Vícenáklady vzniklé
nezajištěním těchto prací nebo znemožněním montáže
nevhodně připraveným základem hradí objednatel
Westiform s.r.o. v plné výši. Objednatel je v tomto
případě povinen vyfakturované vícenáklady uhradit.
V případě montáže reklam na sádrokartonové stěny
zajistí objednatel vyztužení stěn pomocnou konstrukcí.
3.11. Pro vypínání vinylové plochy během montáže je nutná
venkovní teplota minimálně 5 °C. Lepení v exteriéru na
jakoukoliv podkladovou plochu je přípustné pouze
v následujícím rozmezí teplot pro jmenované materiály:
AVERY - minimální teplota pro aplikaci +10°C,
ORACAL - minimální teplota pro aplikaci +8°C, 3M minimální teplota pro aplikaci +16°C
3.12. . V případě, že nebudou v době realizace díla výše
uvedené klimatické podmínky, posouvá se termín
dokončení díla o dobu, po kterou tyto nepříznivé
klimatické podmínky trvaly.
3.13. Westiform s.r.o.. neodpovídá za prodlení způsobené
okolnostmi, které nemůže ovlivnit, tj. zejména při
situacích vis maior.
3.14. Materiál ke zhotovení díla zajistí Westiform s.r.o..,
pokud nebude v konkrétní smlouvě o dílo sjednáno
jinak.
4.
4.1.

5.
5.1.

5.2.

Výhrada vlastnického práva
Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele úplným
zaplacením ceny díla. Odpovědnost za škody přechází
na objednatele předáním díla. Škoda na díle, která
vznikne po předání díla, nemá vliv na povinnost
objednatele zaplatit sjednanou cenu díla. V případě
nezaplacení konečné faktury objednatelem může být
dílo Westiform s.r.o.. demontováno na náklady
objednatele a zpětně namontováno až po zaplacení
faktury a nákladů Westiform s.r.o.. spojených
s demontáží a opětovnou montáží díla.
Předání a převzetí díla
Při předání díla objednateli bude sepsán předávací
protokol s tím, že Westiform s.r.o.. může předání díla
odepřít před úhradou faktury, která je splatná před
dokončení díla. V tomto případě není Westiform s.r.o..
v prodlení s předáním díla a neodpovídá objednateli za
případné škody. Objednatel se zavazuje převzít předmět
díla i v případě, že dílo vykazuje drobné vady a
nedodělky nebránící jeho užívání, čímž se dílo považuje
za dokončené. Předmětné vady a nedodělky budou
v rámci předání sepsány v předávacím protokolu
s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.
Odstranění těchto vad a nedodělků provede Westiform
s.r.o.. na své náklady. Výskyt drobných vad a
nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, nemá
vliv na oprávnění Westiform s.r.o.. vystavit konečnou
fakturu.
Předávané dílo je objednatel povinen si převzít osobně,
popřípadě jím pověřenou osobou určenou jmenovitě ve
smlouvě o dílo, a to v termínu, který mu sdělí
Westiform s.r.o.. s dostatečným předstihem a toto

5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.
7.1.
7.2.

předání a převzetí díla řádně stvrdit v předávacím
protokolu. Není-li ve smlouvě o dílo sjednáno jinak, je
místem předání provozovna Westiform s.r.o.. na adrese
Bratří Štefanů 902/71. Slezské Předměstí 50003 Hradec
Králové. Pokud je ve smlouvě o dílo sjednáno, že
Westiform s.r.o.. provede dílo i dopravu díla na
konkrétní místo, bude závazek Westiform s.r.o.. splněn
uskutečněním dopravy díla do místa sjednaného ve
smlouvě. Místem předání je v takovém případě místo,
kam bylo dílo podle konkrétní smlouvy o dílo
Westiform s.r.o.. dopraveno. Nepřevezme-li objednatel
dílo, přestože bylo Westiform s.r.o.. řádně dokončeno a
připraveno k předání, nebo odepře-li převzetí, považuje
se dílo za převzaté objednatelem v den, kdy svým
jednáním nebo pasivitou předání díla zmařil, tj. dnem,
který byl ve výzvě určen k předání díla. Objednatel je
oprávněn dílo nepřevzít pouze v případě, že vady a
nedodělky mu brání v užívání díla.
Není-li sjednáno jinak, je Westiform s.r.o.. oprávněna
požadovat příslušné dílčí ceny díla po splnění dílčí
dodávky.
Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je splatnost faktur 14
dní od data vydání faktury.
Cena díla, platební podmínky
Cena díla je sjednána dle nabídky nebo smlouvy o dílo
a její změna je možná jen dodatkem ke smlouvě o dílo
nebo uzavřením nové smlouvy.
Ceny jsou uváděny bez DPH, která bude připočtena dle
právních předpisů platných v době plnění.
Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu díla i
vícenákladů spojených s realizací díla. Westiform s.r.o..
je oprávněna zhotovování díla přerušit po dobu, po
kterou bude objednatel v prodlení s úhradou již splatné
pohledávky Westiform s.r.o.. O tuto dobu se prodlužuje
termín předání díla. Termín předání díla se prodlužuje i
o dobu, po kterou nemohlo být dílo zhotoveno z důvodů
na straně objednatele nebo z důvodu vzniklých
nezávisle na straně Westiform s.r.o.., a které jí brání
v dokončení a předání díla.
Prodlení s úhradou vyfakturovaných částek je
podstatným porušením smlouvy a Westiform s.r.o.. je
oprávněna od této smlouvy odstoupit, taktéž je
oprávněna odstoupit od všech ostatních smluv
uzavřených s objednatelem, popřípadě je oprávněna
odmítnout plnění z jiných smluv, a to až do úplného
uhrazení všech pohledávek, které jsou splatné včetně
jejich příslušenství.
V případě neodebrání díla objednatelem nebo
znemožnění splnění termínu dodání díla ze strany
objednatele může Westiform s r.o. fakturovat
objednateli 100 % ceny díla.
V případě neodebrání díla objednatelem je objednatel
povinen zaplatit Westiform s.r.o.. skladné ve výši 50
Kč/den/1 m2 skladovacího prostoru.
Záruční doba, záruka za jakost a odpovědnost za
vady
Westiform s.r.o.. odpovídá za vady, které má dílo
v době předání s výjimkou uvedenou v bodě 3.3. VOP.
Záruční doba na dílo je, pokud není sjednáno jinak, 24
měsíců od předání díla, na zářivkové světelné zdroje 6
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měsíců a začne běžet následující den po předání díla
objednateli.
Westiform s.r.o.. se zavazuje poskytnout na předané
dílo objednateli záruku za jakost.
Westiform s.r.o.. neodpovídá za vady díla, k nimž došlo
na základě neodborného zásahu objednatele.
V případě vady díla zjištěné v záruční době má
Westiform s.r.o.. povinnost bezplatně vadu odstranit.
Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně
bez zbytečného odkladu po zjištění závady.
Westiform s.r.o. není povinna odstraňovat vady do
doby, dokud objednatel neuhradí veškeré splatné
závazky spojené se zhotovením a montáží díla.
V případě porušení provozních předpisů pro reklamu
objednatelem, které objednateli budou doručeny
s fakturou, nelze uplatňovat záruku.
Nebude-li při opravě zjištěna vada, která je kryta
zárukou, nebo bude zjištěna vada způsobená
neoprávněným zásahem do díla, a to i neúmyslným,
nebo byla-li vada způsobena živelnou událostí, zejména
zemětřesením, povodní, úderem blesku, větrem o síle
větší než 20,7 m/s, krupobitím, výbuchem, sesuvem
půdy, apod., hradí náklady spojené s opravou
objednatel, který je povinen vyfakturované náklady
uhradit.
Smluvní pokuty
V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla
nebo jeho části sjednávají smluvní strany smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý
započatý den prodlení. Smluvní pokutu je objednatel
povinen zaplatit Westiform s.r.o.. na základě zvlášť
vystavené faktury.
Bude-li předmětem konkrétní zakázky hmotný výsledek
činnosti Westiform s.r.o.., který bude chráněn právem z
průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, je
objednatel oprávněn použít takový hmotný výsledek
činnosti Westiform s.r.o.. pouze k účelu vyplývajícímu
z příslušné konkrétní smlouvy o dílo a v rozsahu
vyplývajícího z takové smlouvy o dílo. K jiným účelům
nebo v jiném rozsahu je objednatel oprávněn takový
výsledek činnosti Westiform s.r.o. použít pouze s
předchozím písemným souhlasem Westiform s.r.o...
Veškeré informace poskytnuté Westiform s.r.o..
objednateli při provádění konkrétní zakázky na základě
konkrétní smlouvy o dílo potřebné pro výrobu předmětu
konkrétní zakázky je objednatel oprávněn použít pro
výrobu takového předmětu konkrétní zakázky u třetí
fyzické či právnické osoby, realizovat sám nebo
prostřednictvím třetí osoby výrobu předmětu konkrétní
zakázky provedené Westiform s.r.o.. pro objednatele na
základě konkrétní smlouvy o dílo, jakož i umožnit třetí
fyzické či právnické osobě realizaci výroby takového
předmětu konkrétní zakázky pouze s předchozím
písemným souhlasem Westiform s.r.o.. Pokud bude
součástí konkrétní zakázky grafická příprava pro
výrobu konkrétního výrobku nebo pokud bude
předmětem konkrétní zakázky pouze výroba vzorku či
vzorků konkrétního výrobku, je objednatel oprávněn
sám nebo prostřednictvím třetí osoby realizovat výrobu
takového konkrétního výrobku nebo výrobků u jiné třetí
fyzické či právnické osoby nebo umožnit třetí osobě
realizaci výroby takového konkrétního výrobku nebo
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výrobků pouze s předchozím písemným souhlasem
Westiform s.r.o. a za předpokladu, že klient již řádně a
v plné výši zaplatil Westiform s.r.o.. cenu za provedení
takové konkrétní zakázky.
Pro případ porušení kterékoliv z povinností uvedených
v článku 8.2. a 8.3. VOP sjednávají Westiform s.r.o.. a
objednatel povinnost objednatele zaplatit Westiform
s.r.o.. smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, slovy
jednostotisíc korun českých za každý případ porušení
kterékoliv z uvedených povinností objednatele s tím, že
úhradou smluvní pokuty objednatelem není dotčen
nárok Westiform s.r.o.. na náhradu škody způsobenou
objednatelem Westiform s.r.o..
Další ustanovení
Strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. dohodly, že
veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového
vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v
rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad
hoc, kterým jmenují Mgr. Terezu Vašíčkovou,
osvědčení MSp ČR č. 492. Žalobu žalobce doručí na
adresu Brno, Cejl 91, PSČ 602 00. Tato adresa je
doručovací adresou rozhodce a současně místem, kde
bude RŘ probíhat. Strany se dohodly, že poplatek za
RŘ je nákladem řízení a je součtem částky šest tisíc
korun českých a jedna a půl násobku výše soudního
poplatku, jenž by byl v daném případě vybrán za řízení
před obecnými soudy ČR dle platné legislativy a to do
hodnoty sporu do jednoho milionu korun českých. V
případě hodnoty sporu vyšší se tento poplatek za RŘ
dále navýší o příslušnou výši soudního poplatku z
přesahující částky. K celkové částce vypočítaného
poplatku za RŘ bude dále přičtena DPH. U sporů s
mezinárodním prvkem se poplatek za RŘ zvyšuje o
polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje
za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle
způsobu výpočtu poplatku za RŘ je zpoplatněn i nárok
uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení
v celé jejich výši. Zvláštní úkony v RŘ mohou být
účtovány dle skutečných nákladů. Zastavením řízení
nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za RŘ,
zaplacený poplatek za RŘ se nevrací. Strany pověřují
rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního
jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí
vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k
administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí
osoby, a to zejména Unii pro rozhodčí a mediační řízení
ČR, a.s., působící na adrese, kde bude rozhodčí řízení
probíhat, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti.
Strany dohodly, že v RŘ se přiměřeně použijí
ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u
soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na
úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na stránkách
www.urmr.cz/vyvesni-deska.
Westiform s.r.o.. a objednatel shodně sjednávají právo
Westiformu s.r.o. jednostranně odstoupit od konkrétní
smlouvy o dílo v případě, že objednatel poruší
kteroukoliv ze svých povinností uvedených ve VOP a
smlouvě o dílo. Vznikne-li Westiform s.r.o.. právo
odstoupit od konkrétní smlouvy o dílo dle tohoto článku
VOP, je povinna toto neprodleně oznámit písemně
objednateli. Odstoupení Westiform s.r.o. je v tomto
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případě účinné kalendářním dnem doručení uvedeného
písemného oznámení objednateli.
Westiform s.r.o.. a objednatel tímto sjednávají
oprávnění Westiform s.r.o.. použít předměty
konkrétních zakázek provedených Westiform s.r.o.. pro
objednatele na základě konkrétních smluv o dílo a
identifikační údaje objednatele pro prezentaci
Westiform s.r.o.. vůči třetím fyzickým a právnickým
osobám, a to i po skončení spolupráce Westiform s.r.o..
a objednatele.
Westiform s.r.o.. a objednatel shodně sjednávají, že
veškeré právní vztahy mezi Westiform s.r.o.. a
objednatelem vzniklé na základě konkrétních smluv o
dílo uvedených v článku 1 těchto všeobecných
obchodních podmínek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem, v platném znění.
Objednatel prohlašuje, že tyto všeobecné obchodní
podmínky odpovídají jeho svobodné a vážné vůli a
nebyly učiněny v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek.
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají v celém
rozsahu platnosti a účinnosti dnem, kdy objednatel
vyslovil souhlas s obsahem těchto všeobecných
obchodních podmínek a tento souhlas stvrdil svým
vlastnoručním podpisem nebo vlastnoručním podpisem
svého statutárního orgánu uvedeným níže na těchto
všeobecných obchodních podmínkách.
Datum: 18. května 2020
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