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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  

 
Společnost EQUICom s.r.o., IČ: 28330617, sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61687 (dále 
jen „zhotovitel“) 
 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran vzniklé na základě jednotlivých dílčích smluv, které zhotovitel uzavře na základě 
potvrzené objednávky s klientem, jež si u něj objedná provedení díla (dále jen „smlouva“ a  
„objednatel"). 

1.2 Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. 

2. SMLOUVA 

2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v rozsahu a za podmínek dle objednávky 
objednatele (dále jen „dílo“) a tomu odpovídající závazek objednatele řádně a včas dokončené dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.  

2.2 Řádně vyplněná písemná objednávka je považována za návrh smlouvy a stává se závaznou 
okamžikem doručení zhotoviteli. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy zhotovitel bezvýhradně a 
písemně potvrdí objednateli objednávku. Jakékoliv dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny 
závazné objednávky se považují za odmítnutí návrhu smlouvy a za novou objednávku. 

2.3 Objednávka musí obsahovat zejména následující údaje: 

(a) obchodní jméno a sídlo objednatele, 

(b) jeho IČO a DIČ, 

(c) jednoznačnou identifikaci díla podle nabídky zhotovitele, 

(d) předpokládanou cenu díla,  

(e) termín dokončení díla, 

(f) způsob dopravy. 

2.4 V případě, že nastanou okolnosti, které nezávisí na vůli zhotovitele a tento je nemůže ovlivnit, termín 
dokončení díla se prodlužuje o dobu trvání těchto okolností. Zhotovitel o tomto včas informuje 
objednatele. 
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2.5 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost k řádné realizaci 
projektu, a to zejména zajistit pro zhotovitele přístup k místu realizace díla a poskytnout mu 
nezbytné podklady. 

2.6 Objednatel se zavazuje zajistit veškerá práva třetích osob, včetně práv autorských k podkladům, 
které objednatel předává zhotoviteli k provedení díla. 

2.7 Vznikne-li v průběhu provádění díla autorské dílo, jeho autorem je zhotovitel a objednatel má právo 
na jeho užívání jen za účelem, za kterým bylo dílo na základě této smlouvy zhotoveno. Osobní 
autorská práva náleží zhotoviteli. 

2.8 Smlouvu je možné měnit pouze na základě písemné dohody stran.  

3. CENA DÍLA 

 
3.1 Cena díla je konečná a představuje veškeré předvídatelné náklady zhotovitele nezbytné k dokončení 

díla. Zhotovitel je nicméně oprávněn cenu díla upravit, tj. snížit nebo navýšit, v případě, že bude na 
základě požadavku objednatele nebo v důsledku okolností, které zhotovitel nemůže ovlivnit, změněn 
rozsah díla. Zhotovitel o takové změně informuje neprodleně objednatele, který v případě že 
s úpravou ceny díla nesouhlasí, je oprávněn od smlouvy odstoupit.    

3.2 Za účelem vyloučení pochybností a s výhradou odlišného ujednání ve smlouvě, se má za to, že cena 
díla zahrnuje: eventuální projekční práce, náklady na veškerý materiál na výrobu stánku, včetně 
případně pronajatých částí, dopravu do místa provedení díla, náklady na instalaci díla na místě, 
včetně zapojení elektřiny, náklady spojené s demontáží díla. 

3.3 Za účelem vyloučení pochybností a s výhradou odlišného ujednání ve smlouvě se má za to, že cena 
díla nezahrnuje: náklady spojené s provozem a údržbou díla, cenu spotřebovaných energií, pojištění 
díla proti škodě, náklady související s pronájmem prostor za účelem umístění díla, uskladnění částí 
díla po demontáži, služby a plnění objednaná objednatelem přímo u jiných poskytovatelů.  

3.4 Není-li sjednáno stranami ve smlouvě jinak, je první část ceny díla ve výši alespoň 50 % ceny díla 
splatná do deseti (10) dnů od uzavření smlouvy, nejpozději však do pěti (5) dnů před zahájením 
příslušného veletrhu. Doplatek ceny díla je splatný do třiceti (30) dnů od demontáže díla. 

3.5 Zhotovitel není povinen zahájit práce na provádění díla do okamžiku úhrady první části ceny díla. 
V případě, že bude objednatel s úhradou první části ceny díla v prodlení delším než čtrnáct (14) dní, 
je zhotovitel oprávněn odstoupit. 

3.6 V případě prodlení je objednatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý 
započatý den prodlení. Uplatněním nároku na úhradu smluvní pokuty není dotčeno právo 
objednatele požadovat náhradu škody v plné výši. 
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4. DOKONČENÍ DÍLA 

4.1 Dílo je dokončené, když je provedeno v rozsahu dle objednávky a je funkční. Objednatel je povinen 
dílo převzít, a to i s vadami, které nebrání jeho užívání. 

4.2 Objednatel je povinen uvést veškeré vady a námitky do předávacího protokolu, jinak se dílo 
považuje za bezvadné. 

4.3 Za účelem vyloučení pochybností platí, že vady díla a jiné námitky objednatele uvedené 
v předávacím protokolu nezprošťují objednatele jeho povinnosti zaplatit cenu díla v souladu 
s ustanoveními těchto VOP výše. 

4.4 Odpovědnost za škodu na dílu přechází na objednatele okamžikem převzetí díla. 

4.5 Vlastnictví k dílu přechází na objednatele okamžikem podepsání předávacího protokolu. 

4.6 Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo má k datu předání vlastnosti, na kterých se strany 
dohodly nebo které objednatel mohl důvodně očekávat. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Smluvní vztah mezi stranami se řídí právním řádem České republiky a případné spory je na základě 
dohody stran oprávněn řešit soud příslušný dle sídla zhotovitele. 

5.2 Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy a jsou umístěny na webových stránkách zhotovitele. 
Objednávka obsahuje přímý odkaz na tyto webové stránky. Objednatel podpisem objednávky 
potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil. 

 
 


