VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – SMLOUVA O DÍLO
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) upravují vztahy mezi některou ze společností skupiny WITKOWITZ, které jsou uvedeny v příloze A těchto VOP (dále též „Zhotovitel“) na straně jedné a
objednatelem (dále též „Objednatel“) na straně druhé vznikající mezi těmito subjekty v souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo (dále též „Smlouva“ nebo „Objednávka“).
2. Obsah smlouvy tvoří jednotlivá ustanovení Smlouvy nebo příslušné Objednávky, další smluvní podmínky stanovené ve Smlouvě nebo příslušné Objednávce, jakož i zvláštní všeobecné podmínky. Jednotlivé
části Smlouvy se v případě vzájemného rozporu použijí v následujícím sestupném pořadí:
- ustanovení Smlouvy nebo příslušné Objednávky;
- ujednání obsažená v dalších dokumentech, na které se Smlouva odkazuje;
- tyto VOP.
3. Tyto VOP, na které se smlouvy ve smyslu ust. § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále též „ObčZ“) odkazují, Zhotovitel zveřejňuje i na internetové adrese:
http://www.witkowitz.cz/ke-stazeni
Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit, doplňovat či rušit. Zhotovitel však musí o takových případných změnách informovat Objednatele, a to oznámením
elektronickou poštou na jeho e-mailovou adresu uváděnou v záhlaví Smlouvy. Aktualizované znění VOP bude vždy k dispozici na výše uvedené internetové adrese. S takovou jednostrannou změnou VOP je
Objednatel oprávněn vyslovit nesouhlas, a to do 14 dnů od data doručení oznámení o změně stejným způsobem, jakým mu bylo oznámení doručeno, jinak platí, že se změnou souhlasí. V případě vyslovení
nesouhlasu Objednatele se změnou VOP Zhotovitele je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
4. Tyto VOP se vztahují pouze na podnikatele ve smyslu ust. § 420 ObčZ nebo právnické osoby podle veřejného práva.
5. Odporující nebo odchylné podmínky Objednatele platí pouze při výslovném souhlasu Zhotovitele.
VZNIK SMLOUVY
6. Předpokladem uzavření smlouvy je dosažení shody o všech náležitostech. Nebude-li mezi smluvními stranami výslovně ujednána shoda o všech náležitostech, pak smlouva uzavřena není. Až do okamžiku
uzavření smlouvy si Zhotovitel vyhrazuje ukončit jednání o smlouvě.
7.

Přijetí návrhu smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která mění jakékoliv podmínky návrhu smlouvy, se považuje za samostatný návrh, tj. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku (dále jen „ObčZ“) se neuplatní.
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí návrhu smlouvy nabývá účinnosti, tj. v okamžiku, kdy:
a) je návrh smlouvy ve znění navrženém Zhotovitelem podepsán Objednatelem a doručen zpět Zhotoviteli,
b) je návrh smlouvy ve znění protinávrhu Objednatele podepsán Zhotovitelem a doručen zpět Objednateli, nebo
c) Zhotovitel neobdrží od Objednatele písemné oznámení o odmítnutí návrhu smlouvy ve znění navrženém Zhotovitelem, a to do 3 dnů od doručení takového návrhu smlouvy Objednateli.
Předloží-li Objednatel spolu s přijetím návrhu smlouvy (nabídky) vlastní obchodní podmínky, které se byť jen částečně liší od znění smlouvy, pak platí, že k uzavření smlouvy nedošlo; totéž platí, pokud do 3
dnů po obdržení návrhu smlouvy ve znění protinávrhu Objednatele Zhotovitel takový protinávrh nepodepíše a nedoručí Objednateli.

8. Smlouvu lze postupem dle § 1895 a násl. ObčZ postoupit pouze se souhlasem smluvních stran. Uvedené ustanovení platí i tehdy, má-li být smlouva postoupena i částečně nebo několika postupníkům. Podle
ust. § 1899 ObčZ platí, že osvobození postupitele se odmítá. Přijmout plnění za podmínek dle § 1936 ObčZ je Zhotovitel oprávněn odmítnout.
FORMA A NÁLEŽITOSTI SMLOUVY
9. Smlouva musí být uzavřena písemně. Bude-li smlouva uzavřena v jiné formě, pak Zhotovitel není obsahem smlouvy uzavřené ústně vázán. Smlouvu lze změnit pouze v písemné podobě. Smluvní strany
ujednávají, že nepoužijí § 582 odst. 2 ObčZ o tom, že neplatnost písemné formy právního jednání sjednané pro změny smlouvy lze namítnout jen tehdy, nebylo-li již plněno. Podle výslovného ujednání
smluvních stran má platit, že tuto neplatnost lze namítnout kdykoli.
SPLNĚNÍ DLUHŮ ZE SMLOUVY A VZNIK PRÁVA NA ÚHRADU CENY DÍLA
10. Způsob předání díla je určen ujednáním ve smlouvě. Není-li Zhotovitel povinen podle smlouvy předat dílo v určitém místě, uskuteční se předání díla sjednaného ve smlouvě jeho předáním Objednateli v sídle
Zhotovitele (Místo předání). Zhotovitel splní povinnost předat dílo Objednateli tím, že dohodnuté a řádně označené dílo jako dílo Objednatele předá v Místě předání Objednateli, nebo mu v tomto místě umožní
nakládat s dílem. Objednatel je povinen dílo dohodnuté na základě smlouvy řádně převzít, což potvrdí podepsáním předávacího protokolu Zhotovitele.

11. Dílo se předává Objednateli ve volných kusech, nezabaleno a nechráněno proti korozi a jiným atmosférickým vlivům, ledaže smlouva stanoví jinak.
12. Zhotovitel je povinen předat dílo ve lhůtě, která bude ve smlouvě mezi smluvními stranami dohodnuta. Zhotovitel je oprávněn předat dílo i v dílčích dodávkách, případně i před sjednanou lhůtou plnění, a
Objednatel není oprávněn takové dílčí nebo předčasné plnění odmítnout. Skutečnosti a události, které Zhotovitel nemůže ani při vynaložení veškeré péče, kterou lze na něm požadovat, změnit či odvrátit a
které znamenají významnou změnu podmínek pro uskutečnění dodávky, jako jsou např. válka, stávka, obchodní, měnová a politická opatření příslušných orgánů, přírodní události, nezaviněné zpoždění z
důvodu dopravní poruchy, zácpy či havárie, nepředvídatelné problémy na celních přechodech a další události mající charakter vyšší moci dle § 2913 odst. 2 ObčZ. Ve všech shora uvedených případech
smluvní strany sjednají náhradní termín plnění dodávky.
13. Při sjednání předání zboží prostřednictvím dopravce je dodání díla uskutečněno jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Objednatele. V případě vlastního odvozu díla Objednatelem je dodání
uskutečněno jeho předáním Objednateli v místě uvedeném ve smlouvě nebo v Místě předání.
14. Osoba, jíž má být zboží předáno, je povinna prokázat, že je oprávněná dílo převzít za Objednatele, jinak jí dílo nebude předáno. Objednatel se zavazuje, že převezme dílo ve lhůtě uvedené ve smlouvě, a to
na základě e-mailové/telefonické výzvy Zhotovitele k převzetí díla (dále také „Výzva“). Pokud Objednatel nepřevezme dílo ve lhůtě uvedené ve Výzvě, platí, že uplynutím posledního dne takové lhůty je dodávka
díla uskutečněna a dílo se považuje za uložené. Nepřevzetí díla ve lhůtě delší než 30 dnů od uložení díla je považováno za podstatné porušení smlouvy ze strany Objednatele a Zhotovitel je oprávněn od
smlouvy odstoupit. Za uložení díla je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli skladné v ceně obvyklé za každý započatý kalendářní den uložení. Výše uvedeným není dotčeno právo Zhotovitele na náhradu
vzniklé škody (zejména nákladů vzniklých za zrušení původní přepravy, stojného atd.).
15. Neodebere-li Objednatel dílo do 30 dnů po uplynutí lhůty uvedené ve Výzvě, je Zhotovitel oprávněn dílo na účet Objednatele vhodným způsobem prodat. Podle dohody smluvních stran se za vhodný způsob
považuje i prodej osobě oprávněné nakládat s odpady. Při zamýšleném prodeji stanoví Zhotovitel Objednateli náhradní lhůtu k převzetí věci, která nebude kratší než 10 dnů.
16. Zhotovitel je povinen spolu s dílem dodat veškeré doklady umožňující dílo převzít a s ním nakládat a další doklady a dokumenty specifikované ve smlouvě.
17. V případě, že Zhotovitel zajišťuje přepravu zboží pro Objednatele do zahraničí, řídí se přeprava díla přednostně před těmito VOP dodacími podmínkami INCOTERMS 2020 a závaznými mezinárodními
úmluvami (CMR, CIM, SMGS apod.) v závislosti na druhu použitého dopravního prostředku (kamion, vagon apod.).
18. Právo Zhotovitele účtovat (fakturovat) cenu díla vzniká dnem, kdy bylo dílo předáno, ledaže je ve smlouvě stanoveno jinak.
19. Pokud Objednatel nesplní včas dluhy vyplývající z VOP nebo smlouvy, má Zhotovitel právo posunout termíny plnění o dobu prodlení Objednatele. Práva Zhotovitele vyplývající z prodlení Objednatele tímto
nejsou dotčena.
20. Pro dodržení dodacích lhůt Zhotovitelem je rozhodující okamžik předání díla Objednateli. Pokud dílo nemůže být bez zavinění Zhotovitele včas předáno, platí dodací lhůty a termíny stanovené v oznámení
Zhotovitele o připravenosti k předání díla, a pokud Objednatel nepřevezme dílo ve lhůtě v něm uvedené, platí, že uplynutím posledního dne takové lhůty je dílo provedeno a dílo se považuje za uložené a
pokud to povaha díla umožňuje, je Zhotovitel oprávněn dílo na účet Objednatele vhodným způsobem prodat způsobem dle bodu 15.
21. V případě souhlasu Zhotovitele s požadavkem Objednatele na změny v uzavřené smlouvě, má Zhotovitel právo o dobu od uzavření smlouvy do odsouhlasení požadavku změny na posunutí termínu předání
díla.
22. Pro předání dohodnutého množství díla jsou rozhodující údaje o hmotnosti deklarované Zhotovitelem. Za předání dohodnutého množství díla je považováno předání díla v toleranci + do 5 % dohodnutého
množství ve smlouvě, ledaže smlouva stanoví jinak.
23. Promlčecí doba dle dohody smluvních stran trvá 3 roky.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
24. Cena díla je uvedena ve smlouvě. V ceně nejsou zahrnuty speciální obaly, které mohou být účtovány samostatnou položkou.
25. Podkladem pro úhradu ceny díla je faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu (dále jen „faktura“). Splatnost ceny díla za předané dílo je 14 dnů od data vystavení faktury, ledaže smlouva stanoví
jinak. Stejná doba splatnosti se sjednává i pro ostatní peněžité dluhy, sjednané ve VOP nebo ve smlouvě.
26. Smluvní strany souhlasí se vzájemným vystavováním daňových dokladů v elektronické podobě dle ust. § 26 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění.
27. V případě změny specifikace díla po uzavření smlouvy má Zhotovitel právo na změnu sjednané ceny díla.
28. Pokud Zhotovitel zjistí, že existují okolnosti, které snižují spolehlivost úhrad Objednatele, především pokud dojde k zablokování účtu Objednatele, nebo pokud je proti němu zahájeno insolvenční nebo exekuční
řízení, je Zhotovitel oprávněn jednostranně změnit dohodnuté platební podmínky a v jejich důsledku pak zejména nepředat dosud nezaplacené dílo až do okamžiku zaplacení ceny díla, resp. do okamžiku
poskytnutí dostatečného zajištění či utvrzení ze strany Objednatele dle dohody se Zhotovitelem. Odmítne-li Objednatel takovéto zajištění nebo utvrzení Zhotoviteli poskytnout, může Zhotovitel odstoupit od
jakékoli dosud nesplněné smlouvy. Odstoupí-li Zhotovitel od jakékoli dosud nesplněné smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci, má Objednatel povinnost uhradit všechny škody Zhotoviteli vzniklé a ušlý
zisk, a to do 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
29. Vedle výše uvedeného je Zhotovitel oprávněn odstoupit od jakékoli dosud nesplněné smlouvy nebo pozastavit jednotlivé dodávky díla či jiná plnění Objednateli na dobu, po kterou:
je Objednatel v prodlení se zaplacením jakéhokoliv peněžitého dluhu vůči Zhotoviteli (bez ohledu na právní titul jeho vzniku) z kteréhokoliv ze smluvních vztahů mezi nimi uzavřených, anebo
výše všech peněžitých pohledávek Zhotovitele za Objednatelem (před splatností i po splatnosti) ze všech smluvních vztahů uzavřených s Objednatelem překračuje ve svém souhrnu úvěrový limit
stanovený Objednateli Zhotovitelem, a to za podmínky, že se smluvní strany nejpozději do 5 dnů po překročení tohoto limitu nedohodnou na úpravě sjednaných platebních podmínek (např. poskytnutí
dodatečného zajištění bankovní zárukou Objednatele, platbami před předáním díla apod.). Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat Objednatele o aktuálním stavu jeho úvěrového limitu.
Odstoupí-li Zhotovitel od jakékoli dosud nesplněné smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci, má Objednatel povinnost uhradit všechny škody Zhotoviteli vzniklé a ušlý zisk, a to do 15 dnů ode dne
doručení jejich vyúčtování.
a)
b)

30. Pozastavení dodávek díla dle tohoto článku VOP se nepovažuje za porušení povinností Zhotovitele (nejedná se o prodlení na straně Zhotovitele) vyplývajících z VOP a ze smlouvy a Objednatel není v takovém
případě oprávněn odstoupit od smlouvy, ani uplatňovat vůči Zhotoviteli jakékoliv nároky (včetně nároku na náhradu škody). Po odpadnutí důvodů pro pozastavení předávek díla smluvní strany sjednají nový
termín předání díla, který nahradí původní termín předání, a to s přihlédnutím na aktuální výrobní a logistické kapacity Zhotovitele. Nedohodnou-li se do 10 dnů po zaplacení všech dotčených pohledávek na
novém termínu předání, smlouva bez dalšího zaniká a Objednatel je v takovém případě povinen nahradit Zhotoviteli všechny náklady vynaložené v souvislosti se splněním předmětu smlouvy.

31. V termínu splatnosti ceny díla se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli také DPH v zákonem stanovené výši, ledaže je ve VOP stanoveno jinak nebo je dílo dodáváno v režimu reverse charge.
32. V případě, že dílo je dodáváno Objednateli do jiného členského státu EU, přičemž přeprava díla je zajišťována Objednatelem, který disponuje platným DIČ z jiného členského státu EU a které je uvedeno
ve smlouvě (tzv. intrakomunitární plnění, neboli osvobozené plnění s nárokem na odpočet DPH), je Objednatel povinen doručit Zhotoviteli dokumenty prokazující provedení přepravy díla z území ČR do jiného
členského státu EU (např. CMR, CIM apod.) nejpozději do pátého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla přeprava díla uskutečněna, jinak je Zhotovitel oprávněn stornovat fakturu
vystavenou bez DPH a cenu díla vyúčtovat novou fakturou včetně DPH.
ZÁRUKA
33. Zhotovitel přejímá záruku za jakost po dobu 6 měsíců od předání díla Objednateli. Zhotovitel nepřebírá žádné jiné záruky a odpovědnost ve větším rozsahu, než jak je uvedeno těmito podmínkami.
34. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po přechodu nebezpečí škody na díle na Objednatele bez zavinění Zhotovitele, na vady vzniklé v důsledku nesprávného skladování, zacházení, užívání, jakož i za vady
způsobené Objednatelem nebo třetí osobou.
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
35. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude odpovídat podmínkám stanoveným v příslušných technických normách dohodnutých ve smlouvě.
36. V případě, že Objednatel provede úpravy díla (dodatečné řezy, nátěry apod.), jeho práva z vadného plnění po takové úpravě díla zanikají ohledně vad týkajících se anebo souvisejících s vlastnostmi či
parametry díla stanovenými v příslušných technických normách (dohodnutými ve smlouvě), které byly anebo mohly být předmětnou úpravou díla dotčeny či ovlivněny. Práva Objednatele z vadného plnění
zanikají také v případě, že Objednatel postupoval v rozporu s pokyny Zhotovitele při čištění, skladování nebo užívání zboží, pakliže takové pokyny od Zhotovitele obdržel.
37. Za vadu díla se nepovažuje koroze díla, ledaže je ve smlouvě dohodnuto, že Zhotovitel zabezpečí ochranu díla proti takové korozi.
38. Objednatel je povinen zkontrolovat předané dílo (dle průvodních dokladů) okamžitě po jeho převzetí. Písemné oznámení (dále jen „reklamace“) o existenci zjevných vad díla zjištěných při prohlídce díla je
Objednatel povinen doručit Zhotoviteli bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 3 dnů od okamžiku převzetí díla. Reklamaci skrytých vad je Objednatel povinen doručit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu
po jejich zjištění, nejpozději však do 6 měsíců po předání díla, respektive do 6 měsíců po okamžiku, kdy se dílo považuje za předané. Zhotovitel je oprávněn neuznat dodatečně zjištěné vady, pokud je mohl
Objednatel zjistit při vlastní přejímce díla.
39. Reklamaci vady, která se projeví v záruční době, je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy se taková vada projeví.
40. Reklamace vad musí být provedena vždy písemně, bude v ní uveden odkaz na smlouvu (objednávku), případně předávací protokol, variabilní symbol faktury – daňového dokladu týkající se reklamovaného
díla, charakteristika vady, resp. jak se vada projevuje a musí k ní být přiloženy doklady, které prokazují její oprávněnost. Neoznámí-li Objednatel vadu díla ve lhůtě stanovené ve VOP, jeho práva z vad díla
zanikají.
41. Reklamované dílo musí být skladováno odděleně v místě zjištění vady, a to až do vyřízení reklamace a jakékoliv disponování s tímto dílem, které by mohlo ztížit nebo znemožnit prověření reklamovaných
nedostatků, je bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele nepřípustné.
42. Při reklamaci díla je Objednatel povinen umožnit Zhotoviteli na jeho výzvu kontrolu stavu reklamovaného díla na místě uvedeném v předchozím odstavci tohoto článku VOP, jinak práva Objednatele z vadného
plnění díla zanikají.
43. V případě, že Zhotovitel uzná reklamaci vady jako oprávněnou, rozhodne dle svého uvážení o způsobu odstranění vady, a to opravou nebo dodáním náhradního bezvadného díla ve lhůtě sjednané
s Objednatelem. Po dohodě s Objednatelem lze reklamaci řešit také poskytnutím přiměřené slevy z ceny díla; jiné nároky z vad Objednateli nepřísluší.
44. Za množstevní vady se považují vady dodávky, kdy skutečně dodané množství díla neodpovídá množství, uvedeném v průvodních dokladech. Dodá-li Zhotovitel větší množství věcí, než bylo ujednáno, je
smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Objednatel bez zbytečného odkladu odmítl.
45. Zhotovitel je oprávněn rozhodnout na základě předložených dokladů o oprávněnosti předložené reklamace. Zhotovitel zpravidla do 15 pracovních dnů po doručení reklamace oznámí Objednateli, zda reklamaci
uznává, nebo z jakých důvodů ji odmítá.
46. V případě nutnosti odborného nebo znaleckého posouzení reklamace, bude vyřízení reklamace prodlouženo o dobu zpracování odborného nebo znaleckého posudku. Pokud si Objednatel nechá vypracovat
odborný posudek bez předchozího souhlasu Zhotovitele, ztrácí nárok na úhradu jeho nákladů.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
47. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla za předané dílo se Objednatel zavazuje Zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení
Objednatele s převzetím díla ve sjednaném termínu předání díla se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z hodnoty díla dotčeného uvedeným prodlením za každý den prodlení.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Zhotovitele na náhradu škody v plné výši. Smluvní strany prohlašují, že takto sjednaná výše smluvní pokuty je přiměřená; z tohoto důvodu se pro účely smlouvy
neuplatní § 2051 ObčZ.
48. Celková výše náhrady škody, za níž Zhotovitel odpovídá a k níž bude případně v důsledku porušení povinností dle smlouvy nebo v souvislosti s ní Zhotovitel povinen, nepřesáhne za všechny škody dohromady
vzniklé Objednateli na základě VOP, smlouvy nebo v souvislosti s nimi částku rovnající se 20 % celkové ceny díla sjednané ve smlouvě, za ušlý zisk však Zhotovitel neodpovídá vůbec. Uvedené ustanovení
se nepoužije na náhradu škody způsobené úmyslně.
49. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 1765 odst. 2 ObčZ na sebe Objednatel přebírá nebezpečí změny okolností, ke kterým by mohlo dojít po uzavření smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly na tom,
že Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předáním díla o více než 2 měsíce oproti termínu sjednanému ve smlouvě.
50. Smluvní strany považují obsah těchto VOP, smlouvy, stejně jako všechny skutečnosti jejich vzájemného vztahu, pokud se nejedná o skutečnosti nebo informace běžně dostupné ve veřejných rejstřících (např.
obchodní rejstřík, katastr nemovitostí, aj.) za důvěrné informace a za obchodní tajemství. Objednatel se proto zavazuje zachovávat o nich mlčenlivost a učinit vše nezbytné pro jejich ochranu a zamezení jejich
zneužití. Povinnost Objednatele k mlčenlivosti podle tohoto ustanovení není časově omezena.

51. Bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele nesmí Objednatel postoupit jakoukoliv pohledávku za Zhotovitelem vyplývající z VOP nebo smlouvy třetí osobě, ani zatížit takovou pohledávku právem třetí
osoby a dále nesmí takovou pohledávku, jakož i jakoukoliv jinou pohledávku započítat proti pohledávce Zhotovitele za Objednatelem vyplývající z VOP, smlouvy nebo z jiného smluvního vztahu mezi
Zhotovitelem a Objednatelem.
52. Na dílo uvedené ve smlouvě je vydáno prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
53. Ustanovení § 2598 odst. 2 ObčZ o odpovědnosti za převzatý materiál, provedení vyúčtování a vrácení nezpracovaného materiálu se nepoužije. Nezpracovaný materiál zůstává Zhotoviteli. Rovněž věci (např.
palety, obaly, vzorky apod.…), nebo listiny předané Zhotoviteli Objednatelem k předání díla, se Objednateli vracejí, jen pokud si to Objednatel vymíní ve smlouvě, nebo v písemné objednávce.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
54. Uzavřením smlouvy se nahrazují veškerá předchozí jednání, korespondence a ústní, konkludentní či písemné dohody, pokud se vztahují k obsahu takové smlouvy a pokud se na ně smlouva výslovně
neodkazuje.
55. Zhotovitel se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy poskytnuty, nebo ke kterým bude mít na základě tohoto smluvního vztahu přístup, zavazuje, že bude tyto osobní údaje
zpracovávat v souladu s právními předpisy, zejm. zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
56. O zpracování osobních údajů Zhotovitel informuje Objednatele v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů zveřejněném na http://www.witkowiitz.cz v sekci GDPR a dále dostupné v místě sídla
Zhotovitele.
57. Smlouvy uzavírané v souladu s těmito VOP se řídí výlučně právními předpisy České republiky. Spory vzniklé na základě VOP, resp. smlouvy, budou s konečnou platností projednávány soudy České republiky
podle procesního a hmotného práva České republiky, přičemž místně příslušným obecním soudem v prvním stupni bude ve smyslu § 89a občanského soudního řádu soud, v jehož obvodu má Zhotovitel své
sídlo.
58. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 27. 10. 2021.
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