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Příloha č. 4 - Obchodní podmínky 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Aplikace ve virtuální realitě – školení BOZP pro segment zdravotnictví 

 

 Realizace bude na základě smlouvy o dílo. 

 Předpokládaná celková doba realizace do listopadu 2022 (včetně). 

 Dílo bude splněno protokolárním předáním, tj. zápisem o předání a převzetí, který bude 

podepsán oběma smluvními stranami. Tento protokol bude obsahovat souhlas 

objednatele s finální verzí díla 

 Fakturace na základě splnění díla, splatnost 30 dnů.  

 V případě, že dílo bude vykazovat znaky autorského díla dle platných právních 

předpisů, pak zhotovitel udělí předáním díla objednateli výhradní, časově a regionálně 

neomezenou licenci na užívání, změny a další zpracování díla nebo jeho spojení 

s dílem jiným, včetně práva poskytnout podlicenci. 

 Zhotovitel i dodavatel mohou Smlouvu kdykoliv vypovědět, a to i bez udání důvodu 

před dokončením Díla. V takovém případě jsou smluvní strany povinny si vypořádat 

veškeré závazky, které Objednateli nebo Zhotoviteli vznikly v souvislosti s plněním díla 

do doby převzetí/doručení výpovědi. 

 Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případě, že jedna ze 

smluvních stran podstatně poruší podmínky stanovené touto Smlouvou. 

 Za podstatné porušení smluvních podmínek se považuje následující porušení 

smluvních podmínek: 

- nedodání Díla Zhotovitelem v termínech stanovených v rámci jednotlivých fází 

Smlouvy nebo nedodání částí Díla; 

- prodlení Zhotovitele s dodáním Díla víc než 5 pracovních dnů vyjma mimořádných 

událostí přímo nezaviněných Zhotovitelem (živelné pohromy, nepříznivé klimatické 

podmínky apod.); 

- překročení nabídkové ceny Díla 

 Účinky odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo na smluvní pokutu. 

https://www.vubp.cz/
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 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení s dodáním díla 

v dohodnutém termínu, a to 0,05 % z ceny za každý den prodlení v případě, že ho 

způsobí vlastním zaviněním. 

 Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (Díla) po dobu 24 měsíců od data 

převzetí Díla Objednatelem. 

 Reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje informovat 

Objednatele o konkrétním postupu, jakým budou vady odstraněny, a to ve lhůtě 10 dnů 

od doručení reklamace Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady Díla do 30 

dnů od uplatnění reklamace Objednatelem. 

 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

https://www.vubp.cz/

