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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ DÍLA 

Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

 
1.1. Společnost SWELL, a.s. (dále jen SWELL) je renomovaným 

dodavatelem vývojových služeb zejména v automobilovém průmyslu, 
v oblastech konstrukce a výpočtů, vývojového zkušebnictví, stavby 
prototypů a nástrojů. 

1.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí ve smyslu § 
1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a 
určují práva a povinnosti stran smlouvy o dílo nebo jiné 
nepojmenované smlouvy nebo akceptované objednávky (dále jen 
Smlouva nebo SOD), kde SWELL vystupuje jako zhotovitel a druhá 
smluvní strana jako objednatel (dále jen Objednatel) a jejímž 
předmětem je provedení díla nebo poskytnutí služeb. VOP jsou 
nedílnou součástí smlouvy o dílo, popř. jiné smlouvy, a tvoří nedílnou 
část jejího obsahu. Objednatel uzavřením Smlouvy (akceptací 
objednávky) vyslovuje souhlas se zněním těchto VOP, které jsou 
platné pro smluvní vztah mezi Objednatelem a SWELLem ke dni 
uzavření Smlouvy a potvrzuje, že tyto VOP jsou její nedílnou součástí. 
Tyto VOP automaticky platí i pro další následující smluvní vztahy 
uzavřené mezi Objednatelem a SWELLem.   

1.3. SWELL je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit. Pro uzavřený 
smluvní vztah však platí znění VOP účinné v době uzavření smluvního 
vztahu.  
 

Článek II. UZAVŘENÍ SMLOUVY 
 
2.1.  Nabídka SWELLu platí jeden (1) měsíc, nebude-li písemně dohodnuto 

jinak. Nabídka SWELLu je právně nezávazná do doby potvrzení 
objednávky. 

2.2.  Smlouvou (SOD) se v těchto VOP rozumí a označuje písemně 
uzavřená smlouva nebo závazná objednávka Objednatele, která je 
učiněna písemnou či elektronickou formou a která je písemnou či 
elektronickou formou akceptována SWELLem.  

2.3.  Smlouva (objednávka) musí obsahovat zejména identifikaci SWELLu a 
Objednatele (IČ, sídlo, sídlo nebo místo podnikání, oprávněnou 
osobu), specifikaci díla, příp. i uvedením odkazu na zadávací 
dokumentaci, cenu, termín plnění, balení, a případně další dodací 
podmínky, mají-li se lišit od těchto podmínek. Neobsahuje-li 
objednávka dostatečnou specifikaci, doplní ji Objednatel na výzvu 
SWELLu, a to do dvou (2) pracovních dnů od výzvy SWELLu. 

2.4.  Pro specifikaci a rozsah díla je rozhodující uzavřená Smlouva a 
podklady prokazatelně předané Objednatelem, které nevykazují 
žádné vady.  Objednatel je povinen předat SWELLu relevantní a věcně 
správnou technickou specifikaci, seznámit ho s požadovanými 
funkčními nebo kvalitativními parametry, seznámit ho s účelem díla a 
relevantními okolnostmi (prostředím a provozními podmínkami, do 
kterých je dílo určeno).   

2.5.  V případě, kdy Objednatelem dodatečně předané podklady nebo 
upravené podklady pro provedení díla budou znamenat změnu 
rozsahu díla nebo způsobu provádění, nebo se při provádění díla 
objeví takové skutečnosti, které SWELL z předaných podkladů v době 
uzavření Smlouvy nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče 
předpokládat, zavazuje se Objednatel nahradit SWELLu tyto práce a 
dodávky jako vícepráce. 

2.6.  Při průběžně nebo opakovaně dodávaném díle nebo jeho částech se 
považuje množství odběru uvedené ve Smlouvě nebo odvolávce nebo 
jiném Objednatelem uvedeném písemném sdělení za závazné, 
nebude-li stranami výslovně ujednáno jinak. Pokud Objednatel 
následně sjednané množství nepřevezme, resp. odmítne převzít nebo 
od něj odstoupí, je povinen uhradit SWELLu náhradu škody v podobě 
ušlého zisku a prokazatelně vzniklých nákladů. Tím není dotčen nárok 
SWELLu na smluvní pokutu.  
 

Článek III. PODMÍNKY ZHOTOVENÍ DÍLA 
3.1.  V případě technických nesrovnalostí vyplývajících ze zadávací 

specifikace Objednatele nebo jiných pokynů Objednatele, které byly 
poskytnuty SWELLu, je SWELL oprávněn požádat Objednatele o 
upřesnění, popř. rozhodnutí o dalším postupu. Do té doby není 
povinen na díle pokračovat a není v prodlení s plněním. 

3.2.  V případě, že podkladem pro zhotovení díla bude výkresová 
dokumentace nebo jiné podklady Objednatele, odpovídá Objednatel 
za jejich správnost a kvalitu. Stejně tak Objednatel odpovídá za 
kvalitu materiálu, který SWELLu Objednatel dodá nebo výslovně určí. 
Vůči SWELLu rovněž odpovídá rovněž za práci a dílo Objednatelem 
výslovně určených subdodavatelů, kteří na díle SWELLu participují.  

3.3.  SWELL vyzve Objednatele v průběhu provádění díla k písemnému 
odsouhlasení: 

a) výkresové dokumentace, pokud bude zhotovena SWELLem, 
b) prototypů nebo vzorků, bude-li to sjednáno, 
c) kontrole a odzkoušení díla u SWELLu, bude-li to sjednáno, 
d) zkušebního provozu (včetně podpisu protokolu), bude-li to 

stranami sjednáno, 
e) předání a převzetí díla (včetně podpisu předávacího 

protokolu). 
3.4.  Pokud nebude ve Smlouvě uvedena lhůta k provedení díla jako 

závazná, platí, že lhůta k provedení díla SWELLem je přibližná a její 
nedodržení nelze považovat za závažné porušení smlouvy. 

 
Článek IV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 
4.1.  Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo, které vykazuje 

drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla.  
4.2.  Konečné předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemné 

protokolu.  
4.3.  Objednatel převezme dílo s dodací podmínkou INCOTERMS 2010 

EXW SWELL, a.s., Hořice, pokud není písemně dohodnuto jinak. 
Náklady na přepravu díla k Objednateli nese a přepravu si na své 
nebezpečí zajišťuje Objednatel.    

4.4.  V případě, že Objednatel bezdůvodně odmítne dílo převzít, nebo dílo 
fakticky nepřevezme, nebo neposkytne potřebnou součinnosti 
k předání díla, má se za to, že dílo bylo předáno v den, který SWELL 
označí ve výzvě za den určený k předání díla. SWELL je poté oprávněn 
vyúčtovat Objednateli cenu díla se splatností čtrnácti (14) dnů od 
vystavení faktury a dále vyúčtovat obvyklé náklady za uskladnění díla.   

 
Článek V. CENA A JEJÍ SPLATNOST 

 

5.1. Cena bude hrazena bezhotovostně na bankovní účet SWELLu 
uvedený ve Smlouvě, a to na základě daňových dokladů vystavených 
SWELLem. Za den úhrady se považuje den připsání platby na 
bankovní účet SWELLu. 

5.2. Cena, stejně jako jakékoliv jiné peněžité částky uváděné ve Smlouvě, 
jsou uváděny bez DPH. K Ceně bude připočtena DPH dle příslušných 
předpisů ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

5.3. SWELL si vyhrazuje právo změnit odpovídajícím způsobem a 
v rozumné míře ceny, pokud Objednatel změní specifikaci nebo 
rozsah předmětu díla nebo čas plnění Smlouvy. 

5.4. Objednatel je povinen zaplatit cenu díla ve výši, způsobem a ve lhůtě 
sjednané ve Smlouvě, jinak ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vystavení 
faktury.  

5.5. SWELL si vyhrazuje právo v případě oprávněných důvodů požadovat 
platbu ceny, popř. její části předem.  

5.6. V případě zhotovení finančně nebo časově rozsáhlejšího díla nebo 
díla vyžadujícího zkoušky je SWELL oprávněn vyúčtovat Objednateli 
zálohu a dílčí plnění. Nebude-li ujednáno jinak, je SWELL oprávněn 
vyúčtovat cenu díla takto: 
a) 30 % + DPH při uzavření smlouvy, 
b) 60 % + DPH po předání díla (dílu, nástroje, prototypu), 
c) 10 % + DPH po zkušebním provozu, nejpozději po 15 dnech od 

předání díla. 
5.7. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou ceny díla nebo 

její části nebo vyúčtované zálohy, je SWELL oprávněn práce na díle 
přerušit, nebo zadržet dosud nesplněné dodávky částí díla nebo 
odmítnout novou objednávku, aniž by byl v prodlení a aniž by to 
znamenalo porušení Smlouvy ze strany SWELLu. O dobu prodlení 
Objednatele s plněním se prodlužuje termín dokončení a předání díla 
SWELLem. 

5.8. SWELL může požadovat po Objednateli neodvolatelnou bankovní 
záruku nebo jiné zajištění jeho povinnosti zaplatit cenu díla, např. 
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zajišťovací směnku, ručení fyzické osoby, bankovní záruku aj. Pokud 
se vystavuje bankovní záruka, musí být vystavena renomovanou 
bankou, a to do výše ceny díla s platností, která neskončí do 3 měsíců 
ode dne sjednaného pro předání díla, a dále musí být splatná bez 
zkoumání na první výzvu SWELLu. Pokud nebude doklad o zajištění 
včetně vystavení bankovní záruky poskytnut SWELLu nejpozději do tří 
(3) pracovních dnů před dnem sjednaným pro předání dodání díla, je 
SWELL oprávněn pozdržet plnění svých povinností, aniž by mu vzniklo 
prodlení či jinak porušoval své povinnosti dle Smlouvy, a to až do 
poskytnutí řádného dokladu o zajištění nebo provedení úhrady ceny 
díla. 

 
Článek VI. VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU 

 

6.1. Vlastnické právo k dílu přechází na Objednatele až úplným zaplacení 
ceny díla. SWELL uděluje Objednateli souhlas tím, aby Objednatel do 
úplného zaplacení, a tedy přechodu vlastnického práva, dílo užíval, a 
to výlučně pro své potřeby, řádně a v souladu s účelem, ke kterému 
je dílo určeno, a neumožnil užívání díla třetí osobě.  

6.2. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází ze SWELLu na 
Objednatele okamžikem převzetí díla nebo okamžikem podle čl. 4.4. 
VOP.  
 

Článek VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 
 

 

7.1. Objednatel je povinen provést prohlídku zjevných a množstevních 
vad díla při převzetí díla. Jestliže dílo bude zasíláno Objednateli, musí 
Objednatel uskutečnit kontrolu do tří (3) pracovních dnů od doručení 
díla. Pokud tuto prohlídku neučiní, ztrácí právo na uplatnění 
odpovědnosti za vady, které by jinak touto prohlídkou zjistil. 

7.2. SWELL poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v rozsahu záruční 
doby šesti (6) měsíců od předání díla. 

7.3. Pokud při řádné prohlídce Objednatel zjistí vady díla, písemně je bez 
zbytečného odkladu uplatní u SWELLu. Opožděné vytčení vad má za 
následek zánik práva Objednatele na uplatnění odpovědnosti SWELLU 
za vadné plnění.  

7.4. SWELL neodpovídá za vady díla vzniklé neodborným nebo 
neobvyklým zásahem do díla, zacházením v rozporu s návodem na 
obsluhu a zaškolením, zanedbáním běžné údržby a oprav, 
poškozením, vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek nebo 
živlů.   

7.5. SWELL rovněž neodpovídá za vady, jejichž příčina spočívá v chybných 
nebo nedostatečných podkladech a dokumentaci poskytnutých 
Objednatelem. 

7.6. Skryté vady je Objednatel je povinen písemně SWELLu oznámit bez 
zbytečného odkladu poté, co byly zjištěny. V oznámení je Objednatel 
povinen vadu popsat a předat SWELLu k posouzení veškeré podklady 
a vzorky prokazující vadu. V případě, že dílo bude užíváno 
v provozních podmínkách, je Objednatel povinen SWELLu prokázat 
jakým fyzikálním a chemickým vlivům a podmínkám bylo dílo 
vystaveno apod.  V případě, že Objednatel tuto svou povinnost 
nesplní a/nebo neumožní SWELLu stav díla fyzicky prověřit, 
odpovědnost SWELLu za případnou vadu zaniká.  

7.7. V případě sporné skutečnosti, zda je za vadu díla odpovědný SWELL, 
bude rozhodnuto nezávislým znalcem. Do rozhodnutí nesou všechny 
náklady smluvní strany rovným dílem. Úhradu nákladů opravy 
provede ta ze smluvních stran, jejíž odpovědnost určí nezávislý 
odborník při posouzení vady a odpovědnosti za tuto vadu nejpozději 
do třiceti (30) kalendářních dnů. 

7.8. K vadám uplatněným Objednatelem navrhne SWELL řešení na jejich 
odstranění. 

7.9. V případě vydání rozhodnutí o úpadku Objednatele nebo rozhodnutí 
o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku 
Objednatele, povinnost odpovědnosti SWELLu za vady díla zaniká.  
 

Článek VIII. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 
 

8.1. Veškeré informace a know-how, jakkoliv hmotně zachycené v díle, 
zejména technické výkresy, náčrtky, plány, dokumentace, modely, 
vzorky, protokoly, přípravky, předané či zpřístupněné Objednateli 
SWELLem při plnění Smlouvy, zůstávají duševním vlastnictvím 
SWELLu. SWELL si vyhrazuje právo duševního a průmyslového 
vlastnictví 

8.2. SWELL poskytuje Objednateli nepřenosnou licenci na užití tohoto 
duševního vlastnictví výlučně pro běžné užití díla. Objednatel není 

oprávněn reprodukovat nebo zpřístupnit tyto informace třetí straně 
bez výslovného písemného souhlasu SWELLu. 

8.3. Pro vyloučení všech pochybností se stanoví výslovně, že odměna a 
náhrada nákladů za činnosti a plnění SWELLu (za poskytnutí licence) 
dle tohoto článku VOP je zahrnuta v ceně.  

 
 

Článek IX. DŮVĚRNÉ INFORMACE, REKLAMA, OCHRANA ZÁJMŮ 
 

9.1. Objednatel se zavazuje, že důvěrné informace týkající se SWELLu a 
jeho činnosti, se kterými se seznámí při realizaci Smlouvy, nesdělí ani 
nezpřístupní třetím osobám a nevyužijí je pro sebe nebo pro třetí 
osobu. Objednatel je povinen zachovat důvěrné informace v tajnosti 
a sdělit je výlučně těm svým zaměstnancům nebo subdodavatelům, 
kteří jsou pověřeni plněním Smlouvy, a za tímto účelem je oprávněn 
se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit.  

9.2. Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na ukončení účinnost 
Smlouvy, a to až do doby, kdy se důvěrné informace stanou obecně 
známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti 
mlčenlivosti Objednatele. 

9.3. Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu 
SWELLu zveřejnit informaci o spolupráci se SWELLem, ať již formou 
sdělení informace, tiskovým prohlášením, užitím v reklamě, 
prezentaci, prodejních materiálech nebo jiným způsobem.  

9.4. Po dobu existence smluvního vztahu a dva (2) roky po jeho skončení 
se Objednatel zavazuje nekontaktovat s nabídkou zaměstnání ani 
neuzavřít pracovní poměr nebo jiný obdobný smluvní vztah s žádným 
zaměstnancem SWELLu bez výslovného písemného souhlasu SWELLu.  

9.5. Objednatel se zavazuje bezodkladně informovat SWELL, pokud se 
dozví o neoprávněném pokusu zaměstnance SWELLu poskytovat 
vývojové, inženýrské, poradenské či jiné služby svým vlastním 
jménem, nebo na svůj vlastní účet. 
 

Článek X. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ SMLOUVY OBJEDNATELEM 
 

10.1. V případě prodlení Objednatele s poskytnutím nutné součinnosti 
nebo udělením nutného pokynu, stejně jako v případě prodlení 
Objednatele s převzetím díla nebo v případě prodlení s úhradou 
splatné ceny díla nebo její části, je SWELL oprávněn práce na díle 
přerušit do doby, než Objednatel zjedná nápravu. Po tuto dobu 
není SWELL v prodlení a termín dokončení díla se o toto prodlení 
Objednatele o sedm (7) kalendářních dnů posouvá.  

10.2. V případě, že by prodlení Objednatele s poskytnutím nutné 
součinnosti nebo udělení nutného pokynu, stejně prodlení 
Objednatele s převzetím díla nebo v případě prodlení Objednatele 
s úhradou splatné ceny díla nebo její části, bylo delší jak deset (10) 
pracovních dnů, jde o podstatné porušení smlouvy a SWELL je 
oprávněn od smlouvy odstoupit. 

10.3. Zanikl-li závazek provést dílo v důsledku odstoupení od smlouvy, je 
Objednatel povinen uhradit SWELLu veškeré vzniklé náklady a ušlý 
zisk.  

 
Článek XI. SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ÚJMY  

 

11.1. Objednatel povinen uhradit SWELLu smluvní pokutu: 
a) ve výši 0,05 % z ceny za každý den prodlení v případě, že 

Objednatel bude v prodlení s úhradou ceny díla nebo její 
části po dobu prvních deseti (10) kalendářních dnů po 
splatnosti,  

b) ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení v případě, že 
Objednatel bude v prodlení s úhradou ceny díla nebo její 
části po uplynutí prvních deseti (10) kalendářních dnů po 
splatnosti, 

c) ve výši 0,05 % ceny díla za každý den prodlení Objednatele 
s převzetím díla nebo jeho části, 

d) ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení Objednatele 
s poskytnutím nutné součinnosti, 

e) ve výši 300.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti 
Objednatele podle čl. 9.1. až 9.3. VOP zachovat důvěrnost 
informací, 

f) ve výši 1.400.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti 
Objednatele podle čl. 6.4. VOP neuzavřít pracovní poměr 
nebo jiný obdobný smluvní vztah se zaměstnancem SWELLu 
bez písemného souhlasu SWELLu. 
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11.2. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě třicet (30) kalendářních dnů ode 
dne doručení jejího vyúčtování. 

11.3. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty není nijak dotčeno právo na 
náhradu vzniklé újmy v příčinné souvislosti s profesním 
pochybením a vzniklou vadou. Náhrada újmy, kterou je SWELL 
povinen nahradit, je limitována částkou 1.000.000,- Kč. 

11.4. SWELL není odpovědný za nepředvídatelnou škodu Objednatele 
v souvislosti s dílem, za nedostatek ekonomického úspěchu, 
nepřímou nebo následnou škodu (zejména ušlý zisk), stejně tak 
jako není odpovědný za jakoukoliv škodu plynoucí z nároků třetích 
stran, pokud taková odpovědnost není dána zákonem. 
 

 
Článek XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1799 a § 1800 
Občanského zákoníku se nepoužijí. 

12.2. Tyto VOP jsou závazné pro smluvní strany ve stejný den, kdy nabude 
účinnost Smlouva.  

12.3. Smlouva může být měněna a doplňována pouze prostřednictvím 
písemných průběžně číslovaných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. 

12.4. Veškeré spory, které vzniknou ze smluvního vztahu, budou 
předloženy ve smyslu ustanovení § 89a Občanského soudního řádu 
soudu České republiky místně příslušného dle sídla SWELLu. 

12.5. Smlouva jakož i VOP se řídí českým právním řádem. 
12.6. Stane-li se nebo bude-li shledáno některé ustanovení VOP 

neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato 
neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení 
Smlouvy a VOP. Smluvní strany se zavazují nahradit do patnácti (15) 
pracovních dnů po doručení výzvy jakékoliv ze smluvních stran 
neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením 
platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným 
obchodním a právním smyslem, případně uzavřít novou smlouvu. 

 

 
Tyto VOP jsou platné od 1.5.2015 
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