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OBCHODNÍ PODMÍNKY 
obchodní společnosti RIVA, a.s. 

se sídlem U silnice 949/11, Ruzyně, 161 00 Praha 6 

IČ: 416 95 909 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod zn. B 22622 

ze dne 17.9.1991 
 
 
 

I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "podmínky") obchodní společnosti RIVA, a.s. se 

sídlem U silnice 949/11, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 416 95 909, zapsané v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, zn. B 22622 (dále jen "zhotovitel") upravují v 

souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

"zákon") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran na základě smlouvy o dílo nebo 

potvrzené objednávky (oboje dále jen "smlouva") uzavírané mezi zhotovitelem a jinou 

právnickou nebo fyzickou osobou (dále jen "objednatel") na zakázku, která zahrnuje dodávku 

podlahových krytin, včetně montážního materiálu a provedení podlahářských prací 

zhotovitelem (dále jen "dílo"). 

 

2. Ustanovení sjednaná ve smlouvě a odchylná od ustanovení podmínek mají před 

ustanoveními těchto podmínek přednost.  

 

3. Tyto podmínky musí být zaslány zájemci o provedení díla zhotovitelem nejpozději 

současně se zasláním cenové nabídky dle čl. II odst. 5. Následně se stávají součástí smlouvy 

a musí k ní být přiloženy.  

 

 

II. 

Uzavření smlouvy 

 

 1. Zhotovitel provede dílo na základě smlouvy, která musí minimálně obsahovat: 

a) stanovení rozsahu díla (určení nebo výměru ploch); 

b) určení materiálů pro podlahovou krytinu; 

c) místo provedení díla; 

d) termín provedení díla; 

e) cenu díla;  

f) platební podmínky; 

g) odpovědné osoby objednatele a zhotovitele; 

h) ostatní obchodní podmínky. 

 

 2. Před uzavřením smlouvy zpracuje zhotovitel cenovou nabídku na provedení díla 

(dále jen "cenová nabídka"). Podkladem pro zpracování cenové nabídky je poptávka 

objednatele doručená zhotoviteli, která může být vyhotovena v písemné formě nebo mu může 

být zaslána elektronicky, e-mailem (dále jen "poptávka"). 
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 3. Zhotovitel musí po zájemci o provedení díla požadovat, aby v poptávce uvedl 

minimálně následující informace: 

- označení objednatele - název právnické osoby, IČ, DIČ, jméno, příjmení a funkci osoby 

oprávněné jednat za právnickou osobu, nebo jméno a příjmení fyzické osoby, místo 

podnikání (bydliště), IČ bylo-li přiděleno, zda je plátcem DPH,  

- rozsah díla - požadovanou plochu montáže (případně určení místností a prostor), množství 

běžných metrů lišt lemovacích, přechodových, 

- místo provedení díla - možnost parkování u stavby,  

- dobu provedení díla - předpokládané datum zahájení a ukončení díla, případně termíny pro 

provedení díla po částech nebo provedení dle dohody,  

- požadované materiály - druh, typ a barvu podlahové krytiny, způsob požadovaného ukončení 

u stěn a navazujících ploch (sokly, lišty, fabiony). Dále uvede případné zvláštní požadavky 

na montážní materiály. Za výběr podlahové krytiny, její estetický výraz a její vhodnost 

k uvažovanému používání odpovídá výhradně objednatel, 

- stavebně technické informace, které jsou objednateli známé (způsob provedení podkladových 

vrstev, použité hmoty, jejich technický stav, stáří, řešení dilatačních a montážních spár - 

řešení v návrhu nové podlahy a posouzení technického průzkumu zajišťuje projektant na 

straně objednatele). Zhotovitel neposkytuje stavebně technické poradenství a inženýrskou 

činnost ve stavebnictví (zpracování návrhu konstrukčního složení podlahy, provedení 

technologické přípravy stavby) v rámci cenové nabídky, 

- jméno, příjmení, telefonní a e-mailové spojení odpovědného pracovníka objednatele (dále jen 

"odpovědná osoba"),  

- smluvní podmínky vyžadované objednatelem - opatření k bezpečnosti práce v prostorách 

provádění díla, zvláštní podmínky týkající se provedení díla a jiné. 

 

 4. Zhotovitel si může, před vypracováním cenové nabídky, vyžádat u zájemce 

o provedení díla prohlídku místa provádění díla a doplňující informace.  

 

 5. Zhotovitel zpracuje a zašle zájemci o provedení díla, v písemné formě nebo e-mailem 

ke schválení cenovou nabídku, která bude obsahovat: 

- specifikaci dodávaných materiálů a jejich ceny, 

- cenovou kalkulaci za přípravné práce, montážní práce, přesun hmot na stavbě, náklady za 

  dopravu a likvidaci odpadu a případné ostatní náklady zhotovitele na dílo, 

- celkovou cenu bez DPH a s DPH, 

- platební podmínky - případné zálohy, dílčí platby, úhrada materiálů, 

- dobu provedení díla, 

- podmínky pro provedení díla - zejména požadavky na připravenost staveniště a podkladových 

konstrukcí.  

- technologie prací (je v souladu s doporučením výrobců použitých materiálů a standardu 

  montážních prací),  

- případné poznámky či vysvětlivky, které objasňují některé části pracovních postupů. 

 

 6. Cenová nabídka je vždy zpracována s výhradou, že: 

a) se nezaručuje její úplnost pro případ dodávky materiálů nebo provedení činností zhotovitele 

do cenové nabídky nezahrnutých, které nebyly předvídatelné v době jejího zpracování; 

b) dále nezahrnuje dodávky a prováděné činnosti v případě zjištění skrytých překážek.  

 

 7. Zhotovitel zašle objednateli, současně s cenovou nabídkou, doklady pro zamýšlené 

zhotovované dílo (prohlášení o shodě, technologické a montážní listy materiálu, apod.). 

Vzhledem k tomu nemůže objednatel, po uzavření smlouvy, uplatnit námitky vůči zhotoviteli 

či ceně díla z důvodu nevhodnosti zabudovaného materiálu či technologického postupu.   
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 8. Následně dojde, na základě objednatelem schválené cenové nabídky, k uzavření 

smlouvy. 

 

III. 

Rozsah díla 

 

 1. Rozsah díla je specifikován smlouvou a soupisem dodávek a montážních prací 

uvedených v cenové nabídce zhotovitele.  

 

 2. V případě tzv. méněprací požadovaných objednatelem, tj. neprovedení dodávek 

materiálů a prací v rozsahu uvedeném v cenové nabídce, je cena těchto méněprací stanovená 

zhotovitelem podle jednotkových cen uvedených v cenové nabídce a množství nedodaných 

materiálů a neprovedených prací. V takovém případě neplatí případná sleva uvedená v cenové 

nabídce.  

 

3. V případě tzv. víceprací požadovaných objednatelem, tj. dodávek materiálů 

a provedení prací nad rámec původně sjednaného rozsahu díla, bude k těmto vícepracím 

přistupováno jako k nové zakázce, tj. zhotovitel zpracuje podle požadavků objednatele 

cenovou nabídku na provedení těchto víceprací a předloží ji objednateli ke schválení. Postup 

u víceprací, které je nutné provést z důvodů výskytu skrytých překážek je stanoven v čl. VI 

odst. 10 podmínek.  

 

 4. O provedení víceprací bude zpracován dodatek smlouvy, který bude obsahovat 

určení víceprací, dopad na cenu díla a případně dopad na termín dokončení díla. Dodatek 

smlouvy bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran na jedné listině. Pokud 

v případě víceprací nedojde ke shodě smluvních stran, zhotovitel dokončí dílo v původně 

sjednaném rozsahu dle smlouvy a dodatek o vícepracích není povinen uzavřít.  

 

 

IV. 

Termín provedení díla 

 

 1. Termín provedení díla stanoví smlouva. Zhotoviteli vzniká nárok na přiměřené 

prodloužení termínu předání díla objednateli v těchto případech: 

a) prováděných víceprací nebo bude-li potřebné provést další práce v době uzavření smlouvy 

nepředvídatelné (výskyt skrytých překážek), které by podstatným způsobem ovlivňovaly 

plynulý průběh provádění prací na díle; 

b) prostojů zaviněných objednatelem nebo jeho ostatních dodavatelů, které přeruší práce 

zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli pokračovat v díle;  

c) dojde-li k přerušení prací, které bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, tzv. 

„vyšší mocí”. Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku 

takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat; 

 

 2. Důvody přerušení prací musí být přesně specifikovány v zápisu o přerušení prací 

a potvrzeny podpisem odpovědné osoby objednatele a zhotovitele. 

 

 3. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou 

lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď 

zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo, upozornil-li na to předem objednatele, 

odstoupit od smlouvy.  
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 4. Není-li doba plnění ve smlouvě ujednána, provede zhotovitel dílo v době přiměřené 

jeho povaze, přičemž se má za to, že čas plnění je ujednán ve prospěch zhotovitele. 

   

 

V. 

Cena díla a platební podmínky 

 

 1. Celková cena díla je smluvními stranami sjednána ve smlouvě. Změny ceny díla jsou 

možné v těchto případech: 

a) v případě tzv. méněprací nebo víceprací dle čl. III; 

b) v případě výskytu skrytých překážek dle čl. VI odst. 9 a 10 podmínek; 

c) v případě změny daňových předpisů. V takovém případě se považuje za smluvní cenu cena 

bez DPH uvedená ve smlouvě. 

 

 2. Zhotovitel má právo: 

a) požadovat od objednatele úhradu zálohy na cenu díla;  

b) požadovat úhradu ceny díla po částech. V takovém případě však musí smlouva stanovit 

jednotlivé etapy díla, včetně jejich rozsahu, termínu provedení a ceny.  

 

 3. V případech podle předchozího odstavce musí být ujednání o úhradách zálohy 

a jejich výše nebo úhrada ceny díla po jednotlivých etapách díla uvedeno v cenové nabídce. 

Pokud tato ujednání v cenové nabídce uvedena nejsou, platí, že cena díla bude zhotovitelem 

vyfakturována najednou, po předání díla objednateli.    

 

4. Cena díla bude objednatelem uhrazena takto: 

a) v hotovosti při převzetí díla oproti potvrzení o příjmu hotovosti. Tento způsob úhrady díla 

platí pouze pro případy, pokud cena díla včetně DPH nepřesahuje částku 50.000,- Kč 

a pokud se pro ni objednatel rozhodne; 

b) na základě faktury (faktur) zhotovitele, bezhotovostním převodem, do 7 dnů ode dne jejich 

obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 588/1992 Sb., 

o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Pokud faktura nebude mít 

odpovídající náležitosti je objednatel oprávněn zaslat fakturu, ve lhůtě její splatnosti, 

zhotoviteli zpět, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, přičemž musí uvést důvod 

jejího vrácení. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě opravené 

nebo nově vystavené faktury.  

 

 5. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu (faktury) podle ujednání ve smlouvě. 

Objednatel uhradí zhotovitelem oprávněně vystavený daňový doklad ve lhůtě splatnosti a na 

účet uvedené v daňovém dokladu. 

 

 6. Pokud by měly být na dílo použity podlahové krytiny, které zhotovitel nedrží 

standardně ve svém skladu a mají být výhradně pro objednatele zhotovitelem zakoupeny, 

uhradí objednatel zhotoviteli celkové náklady na tuto krytinu, včetně dopravy, a to před 

objednáním této krytiny zhotovitelem. Objednatel je povinen tuto krytinu od zhotovitele 

odebrat v jím určeném termínu i pokud by k montáži krytiny nedošlo. 
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VI. 

Podmínky provádění díla 

 

 1. Zahájení prací na díle se uskuteční po podpisu smlouvy a předání staveniště 

zhotoviteli.  

 

 2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stanoveném nebo v dohodnutém termínu, 

a to ve stavu způsobilém k provádění díla podle ujednání ve smlouvě a umožní zhotoviteli 

odpovídající přístup na stavbu. Dále poskytne zhotoviteli bezúplatně odběry elektrické energie 

a vody, možnost použití sociálních zařízení  a podle svých možností skladovací prostor nutný 

k plnění díla.  

 

3. Smluvní strany určí odpovědné osoby ve věcech organizačních a technických pro 

provádění díla a pro podpisy zápisu o předání a převzetí díla. Ujednání těchto osob, pokud by 

se jimi měly měnit smluvní vztahy vyplývající ze smlouvy, jsou však bez podpisu oprávněných 

osob smluvních stran neúčinná.  

 

 4. Objednatel akceptuje provádění prací na díle subdodavatelem, jehož si zvolí 

zhotovitel, pokud si ve smlouvě nevymíní opak. Za dílo prováděné subdodavatelem odpovídá 

zhotovitel jako by dílo prováděl sám. 

 

5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou 

povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 

Neučiní-li tak zhotovitel v přiměřené době a jeho další postup by vedl nepochybně 

k podstatnému porušení smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit.  

 

6. V průběhu provádění díla mohou být prováděny kontrolní dny. Kontrolní dny bude 

svolávat objednatel dle potřeby a svého uvážení. O termínu kontrolního dne vyrozumí 

objednatel zhotovitele písemně alespoň dva pracovní dny předem. O závěrech z kontrolního 

dne bude pořízen zápis, a to okamžitě po ukončení jednání, který bude podepsán odpovědnou 

osobou zhotovitele a objednatele. 

 

7. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje dílo na určitém stupni jeho provádění 

pozve zhotovitel objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě 

nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. 

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole na níž byl řádně pozván nebo která se měla konat dle 

harmonogramu, je zhotovitel oprávněn zajistit prohlídku odbornou firmou či znaleckým 

ústavem a pokračovat v provádění díla. Náklady na takovouto prohlídku stanovené odbornou 

firmou přefakturuje objednateli. 

.   

 8. Objednatel poskytne zhotoviteli v průběhu provádění díla informace potřebné pro 

náležité zhotovování díla. 

 

 9. Objednatel dílo převezme dle podmínek uvedených v následujícím článku a převzaté 

dílo uhradí ve sjednané výši, včas a způsobem ujednaným ve smlouvě. 

 

 10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být 

dílo provedeno (v případech rekonstrukce podlah nelze bez demontáže stávající podlahy 

spolehlivě určit technologii úpravy podkladu podlah), znemožňující provést dílo řádným 

způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do 

dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Z tohoto důvodu nemůže cenová 
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nabídka objektivně zohledňovat skutečný technický stav skrytých konstrukcí, a nemůže tak 

obsahovat všechny dodávky materiálu a práce potřebné pro řádné provedení díla.  

 

 11. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě z důvodu uvedeného 

v předchozím odstavci, může kterákoliv z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na 

cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče 

odhalit. 

 

VII. 

Předání a převzetí díla 

 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a včasným 

předáním předmětu díla objednateli. Řádným ukončením se rozumí především jeho provedení 

v souladu se smlouvou, platnými právními předpisy a technickými normami, které se k dílu 

vztahují. 

 

2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli kdy bude dílo připraveno k předání a kdy 

bude předávací řízení zahájeno (dále jen „přejímací řízení“).  

 

3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 

užívání podstatným způsobem neomezují.  

 

4. O průběhu přejímacího řízení bude zhotovitelem sepsán zápis o předání a převzetí 

díla (dále jen „protokol“), který bude podepsán odpovědnou osobou zhotovitele a objednatele. 

Zápis bude zpracován ve dvou vyhotoveních z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

Obsahem zápisu bude především: 

a) označení objednatele a zhotovitele; 

b) jméno a příjmení odpovědných osob objednatele a zhotovitele; 

c) datum zahájení a ukončení přejímacího řízení; 

d) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá, 

včetně údaje o tom, zda je dílo předáváno bez výhrad objednatele nebo s výhradami; 

e) pokud je dílo převzato s výhradami, uvede se soupis zjištěných vad a nedodělků, které 

nebrání převzetí díla ve smyslu odst. 3 tohoto článku, včetně určení lhůt a způsobu jejich 

odstranění. O odstranění těchto vad a nedodělků se sepíše nový protokol; 

f) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady. 

 

 5. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nemá později právo uplatnit na zhotoviteli 

zjevné vady díla. Dílo může být převzato i po částech, pokud se tak smluvní strany dohodnou. 

O převzetí části díla platí ustanovení tohoto článku obdobně. 

 

 

VIII. 

Záruka na dílo 

 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku v délce 24 měsíců, přičemž záruční 

doba začíná běžet dnem následujícím po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Po dobu 

záruční doby zhotovitel ručí za to, že jím provedené dílo bude mít vlastnosti stanovené 

technickými normami platnými v době realizace díla a že bude mít vlastnosti odpovídající 

smluvenému, případně obvyklému účelu. 
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2. Objednatel oznámí zhotoviteli skryté vady díla nebo jeho části písemnou reklamací 

bez zbytečného odkladu ode dne, kdy objednatel vady zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit 

měl. Reklamace musí obsahovat přesnou specifikaci vady díla nebo způsob jakým se vada díla 

projevuje. 

 

 3. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady díla nebo jeho části 

způsobené porušením jeho povinnosti ve sjednané lhůtě. Konečná lhůta pro odstranění vady 

bude stanovena zhotovitelem po zjištění charakteru a rozsahu vady.  

 

4. O provedeném odstranění vad díla bude zhotovitelem sepsán zápis podepsaný 

odpovědnou osobou zhotovitele a odpovědným zaměstnancem objednatele, přičemž každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Na takto opravené vady díla se vztahuje záruka 

po dobu 24 měsíců a ustanovení tohoto článku se na ní vztahují obdobně. 

 

5. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním, manipulací, údržbou 

díla nebo jeho části nebo případným poškozením objednatelem nebo třetí osobou. Zhotovitel se 

však za sjednanou úplatu a ve sjednaném termínu s objednatelem zavazuje odstranit i tyto vady 

či poškození. 

 

 

IX. 

Vlastnictví díla a nebezpečí škody 

 

 1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich 

zabudování do objektu a předání dokončeného díla je zhotovitel. Od tohoto okamžiku přechází  

vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.  

 

 2. Od okamžiku převzetí staveniště (místa montáže) od objednatele až do podpisu 

zápisu o předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody jak na prováděném 

díle, tak na věcech k jeho provedení opatřených.  

 

 3. V případě, že dojde k poškození nebo odcizení díla nebo jeho části po přechodu 

nebezpečí škody na věci na objednatele, zhotovitel za sjednanou úplatu a sjednaných 

podmínek  s objednatelem takovou závadu odstraní.  

 

 

X. 

Smluvní pokuty 

 

 1. Pokud nebudou ve smlouvě sjednány jiné smluvní pokuty nebo jiná výše smluvních 

pokut než-li uvedená v tomto odstavci, platí pro nedodržení povinností smluvních stran tyto 

smluvní pokuty: 

a) Smluvní pokutu za nedodržení termínu ukončení díla z důvodu na straně zhotovitele 

objednatel se zhotovitelem sjedná vždy individuálně ve smlouvě o dílo (event. potvrzené 

objednávce), jinak se má za to, že není sjednána. 

b) Smluvní pokutu za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných při předání díla z důvodu 

na straně zhotovitele objednatel se zhotovitelem sjedná vždy individuálně ve smlouvě o dílo 

(event. potvrzené objednávce), jinak se má za to, že není sjednána. 

c) Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli úroky z prodlení při neuhrazení daňového 

dokladu – faktury dle uvedené splatnosti. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo 

sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí v němž došlo k prodlení zvýšené 
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o 8 procentních bodů. 

 

2. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní 

pokuty druhé smluvní straně. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis 

a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo smluvní strany 

účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní 

pokuty. Zhotovitel je oprávněn započítat smluvní pokutu proti kterékoliv splatné pohledávce 

objednatele vůči zhotoviteli.  

 

XI. 

Odstoupení od smlouvy 

 

 1. Mimo případů odstoupení od smlouvy uvedených ve smlouvě či těchto podmínkách 

mohou smluvní strany od smlouvy odstoupit i v těchto případech: 

a) zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

    - v případě vyhlášení úpadku nebo konkurzního řízení na majetek objednatele,  

    - pokud objednatel trvá písemně na provádění prací s použitím nevhodných věcí nebo na 

základě jeho nevhodných pokynů, přestože jej zhotovitel na jejich nevhodnost upozornil 

a provádění prací s použitím těchto nevhodných věcí nebo na základě nevhodných pokynů 

může způsobit škodu na životě nebo zdraví lidí nebo znemožnit řádné provedení a užívání 

díla, 

     - jestliže objednatel požaduje změny provedení díla a neakceptuje promítnutí těchto změn 

do ceny díla nebo doby plnění díla navrhovaných zhotovitelem; 

b) objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

     - v případě vyhlášení úpadku nebo konkurzního řízení na majetek zhotovitele.  

 

 2. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno 

druhé smluvní straně. Dále musí obsahovat konkrétní důvod odstoupení od smlouvy s odkazem 

na příslušné ustanovení smlouvy nebo těchto podmínek či zákona, který odstoupení od 

smlouvy z uvedeného důvodu umožňuje.  

 

 3. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti následujícím dnem po dni doručení 

oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

 

 4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti odstoupení od 

smlouvy vyúčtování nákladů na provedení díla do dne účinnosti odstoupení od smlouvy 

a objednatel je povinen tyto vyúčtované náklady zhotoviteli zaplatit do 14 dnů ode dne 

obdržení tohoto vyúčtování.   

 

XII. 

Ostatní podmínky 

 

 1. Zhotovitel prohlašuje, že je náležitě pojištěn na škody způsobené svou činností.  

 

 2. Bankovní záruky ve prospěch zhotovitele budou realizovány pouze v případech 

ujednaných ve smlouvě.  

 

 3. Za bezpečnost pracovníků při provádění díla a dodržování bezpečnostních norem 

odpovídá zhotovitel. Objednatel upozorní ve smlouvě na případná zvláštní opatření v místě 

provádění díla a přístupu k němu.  
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 4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění, je povinna to 

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 

k podpisu smlouvy. 

 

 5. Převod práv a povinností ze smlouvy je možný pouze se souhlasem druhé smluvní 

strany.  

 

 6. Objednatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely realizace díla. 

Ochrana těchto údajů je dána zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

 7. Případné spory mezi objednatelem a zhotovitelem budou řešeny dohodou. Pokud se 

smluvní strany nedohodnou, budou spory řešeny dle platného právního řádu České republiky. 

 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

 1. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci 

smluvních stran na jedné listině.  

 

 2. Podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha v písemné formě. Dále 

jsou zveřejněny na www.riva.cz a jsou k dispozici v sídle zhotovitele.  

 

 3. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


