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Všeobecné obchodní podmínky
1. Preambule
1.1. Jedná se o obchodní podmínky provozované firmou Martin Foff.
2. Rozhodné právo
2.1. Tyto smluvní podmínky se řídí a vykládají s odkazem na platné zákony České republiky.
3. Výklad pojmů
3.1. Dodavatel znamená podnik provozovaný firmou Martin Foff, obchodující pod obchodním
názvem Martin Foff | konstrukční kancelář nebo osoby jím pověřené.
3.2. Klient znamená osobu nebo organizaci, pro kterou byl Dodavatel přizván, aby poskytoval služby,
včetně všech osob zaměstnaných Klientem nebo jeho zástupci.
3.3. Dílo znamená popis práce, která má být provedena, nebo předmětů, které mají být dodány, jak
je uvedeno ve Smluvní dokumentaci.
3.4. Smluvní dokumentace znamená doklady prokazující dohodu mezi Dodavatelem a Klientem,
která stanoví, jaké Dílo má být provedeno, termíny dodání a cenové podmínky.
3.5. Hodnota smlouvy je konečná Cena Díla poskytnutého Dodavatelem Klientovi.
4. Způsob oznamování
4.1. Veškerá oznámení od Klienta podle Smlouvy jsou směrována na adresu Dodavatele, která je:
Martin Foff
U Studénky 1289
50901 Nová Paka
Česká republika

Při doručování oznámení jsou tato Klientem považována za doručená až v okamžiku, kdy bylo
Dodavatelem potvrzeno jejich obdržení.
5. Smluvní dokumentace
5.1. Dokumenty, které obsahují Smlouvu v pořadí podle priority (v případě jakéhokoli rozporu mezi
dokumenty) musí být:
1. Klientova poptávka včetně všech požadavků a příloh
2. Nabídka Dodavatele
3. Objednávka Klienta
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6. Vyšší moc
6.1. Dodavatel neodpovídá za zpoždění dodání nebo nedodání z důvodů, které nejsou důvodně
předvídatelné a které jsou mimo kontrolu Dodavatele. Důvody, pro které je Dodavatel oprávněn
podat žádost o prodloužení termínu dodání bez sankcí, jsou následující:
6.1.1. Pozastavení prací písemným pokynem od Klienta, s výjimkou případů, kdy je takový
stav výsledkem jednání, selhání nebo opomenutí Dodavatele nebo jím pověřené osoby.
6.1.2. Změny v zákonech.
6.1.3. Pokyny orgánů veřejné moci, s výjimkou případů, kdy vznikl z důvodu selhání
dodavatele splňovat požadavek uvedený v těchto ustanovení a podmínkách ustanovení
"Zákonné požadavky".
6.1.4. Obecné nebo místní stávky nebo výluky nebo jejich kombinace pracovníky, kromě
následujících situací:
(a) Stávky, průmyslové spory nebo přestávky, které byly předvídatelné Dodavatelem.
(b) Stávky, průmyslové spory nebo přestávky týkající se průmyslu obecně a které jsou kratší
než jeden pracovní den v jednom kalendářním měsíci.
6.1.5. Nehoda při dodávce Díla nebo při tranzitu na místo nebo na místě, které nelze vyloučit
přiměřenou péčí ze strany Dodavatele.
6.1.6. Neopodstatněné zdržení ze strany Klienta, pokud není požadováno ze strany
Dodavatele.
6.2. V případě takového zdržení je Dodavatel oprávněn požadovat prodloužení doby a / nebo
náhradu nákladů prokazatelně vzniklé v důsledku zdržení. Prodloužení termínu, ke kterému mohou
být účtovány náklady splatné Klientem, bude písemně stvrzeno úpravou Smlouvy.
7. Zadávání a subdodavatelství
7.1. Zapojení subdodavatele
7.1.1. Dodavatel si vyhrazuje právo zadat jakoukoli část Díla prostřednictvím subkontraktu
jakékoli jiné straně, Dodavatel převezme odpovědnost stanovenou v těchto Podmínkách.
Jako takové není nutné, aby Dodavatel poskytl Klientovi jakékoli oznámení o této skutečnosti.
7.2. Zodpovědnost Dodavatele
7.2.1. Zadávání a / nebo sub kontraktování všech prací nebo jejich částí nezbavuje
Dodavatele žádné odpovědnosti nebo povinnosti stanovené v těchto Podmínkách.
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8. Zákonné požadavky
8.1. Dodržování zákonných požadavků
8.1.1. Pokud jde o provedenou práci, Dodavatel se řídí požadavky:
(a) Zákony České republiky a související nařízení Evropské unie;
(b) Zákony a nařízení státu nebo území, v nichž jsou prováděny práce na základě Smlouvy
nebo její části;
(c) Nařízení, předpisy, pravidla, pořádky a prohlášení podle zákonů a vládních nařízení;
(d) Osobám jednajícím v rámci výkonu zákonných pravomocí umožní vykonávat činnosti
související s pracemi na základě Smlouvy.
8.1.2. Pokud je požadavek v rozporu s ustanovením Smlouvy, jakmile Dodavatel zjistí
odchylku, oznámí písemně tuto skutečnost Klientovi, přičemž uvede konkrétní rozpor.
8.1.3. Dodavatel podá oznámení a Klient zaplatí poplatky nezbytné pro splnění požadavků
uvedených výše v písmenech a), b), c).
8.1.4. Dodavatel poskytne Klientovi kopie dokladů vydaných Dodavateli obecními nebo jinými
statutárními orgány týkajících se prací na základě Smlouvy.
9. Komunikace a jazyk
9.1. Veškerá sdělení musí být písemná a musí být v českém jazyce. Provedení všech položek Díla je
v českém jazyce. Na sdělení v jiných jazycích nebude brán zřetel. Bude-li Klient požadovat komunikaci
v jiném jazyce nebo bude některé položky Díla požadovat v jiné jazykové mutaci, musí o tom
Dodavatele informovat před započetím prací. Veškeré náklady na překlady a tlumočení zaplatí Klient.
10. Postupy a plnění
10.1. Průběh prací
10.1.1. Dodavatel je povinen vykonat práce podle Smlouvy v běžném nasazení a bez prodlení.
Všechny práce musí být prováděny s vysokým stupněm odbornosti, péče a píle.
10.1.2. Dodavatel si od Klienta předem vyžádá všechny informace, dokumenty a pokyny
potřebné k provedení požadovaných prací.
10.1.3. Na žádost Klienta poskytne Dodavatel Klientovi veškeré informace, které mohou být
přiměřeně požadovány pro umožnění řádné koordinace souvisejících prací, které nejsou
součástí Smlouvy.
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10.1.4. Klient není povinen poskytnout informace, dokumenty nebo pokyny dřív, než přijme
nabídku Dodavatele.
10.1.5. Klient může stanovit v jakém pořadí a v jakém okamžiku budou prováděny různé
etapy nebo části prováděných prací. Pokud Dodavatel může rozumně dodržet dané pokyny,
učiní tak. Pokud je Dodavatel nemůže rozumně splnit, písemně toto oznámí Klientovi a uvede
důvody.
10.1.6. Dodavatel opraví práci, informace a položky za předpokladu, že nejsou v souladu s
požadavky Smlouvy. Tato oprava začne do 7 (sedmi) pracovních dnů od obdržení oznámení k
nápravě. Po obdržení takového oznámení Dodavatel uvědomí Klienta o přibližné době
potřebné k dokončení opravy.
10.2. Poskytování a přijímání prací
10.2.1. Dodavatel poskytne Klientovi Dílo k přezkoumání a schválení Klienta, jakmile bude k
dispozici. Dílo poskytnuté v této fázi není určeno k výrobě nebo výstavbě a jako takové bude
jasně označeno. Klient nesmí odstraňovat, měnit ani jinak vymazávat žádné takové označení.
Tam, kde Dodavatel vyznačil požadavek o přezkoumání, musí být doplněno pověřenými
osobami nebo organizacemi jmenovanými Klientem. Pokud bude Klient přidávat svoje
poznámky, nevylučuje se tímto požadavek na přezkoumání uvedené Dodavatelem.
10.2.2. Pokud Dodavatel poskytne Dílo k přezkoumání a schválení Klienta, musí toto být
dokončeno ve lhůtě uvedené Dodavatelem. V případě, že se Klient rozhodne použít Dílo,
určené k přezkoumání a schválení, pro výrobu nebo výstavbu, považuje se, že Klient Dílo
přezkoumal a přijal je. Bez ohledu na takové použití Díla předloženého k přezkoumání a
schválení je Klient povinen za těchto podmínek formálně přezkoumat výkresy, jak je uvedeno
a vrátit je dodavateli.
10.2.3. Pokud Klient v poskytnutém Díle objevil nedostatky, které vyžadují opravu nebo
změnu, Klient je písemně oznámí Dodavateli písemně nejpozději 14 kalendářních dnů poté,
co je zjistil. Pokud Klient v této lhůtě neoznámí dodavateli písemně tyto nedostatky, považuje
se za to, že Klient nezjistil žádné problémy s Dílem.
10.2.4. Klient musí řádně zkompletovat a vrátit všechny dokumenty poskytnuté
Dodavatelem, které vyžadují potvrzení. To zahrnuje veškeré zaslané dokumenty a všechny
práce, které jsou předloženy ke kontrole a schválení.
11. Odpovědnost a odškodnění
11.1. Poškození
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11.1.1. Celková odpovědnost Dodavatele je omezena do výše Ceny Díla poskytnutého na
základě Smlouvy. Každá oprava Díla musí být provedena Dodavatelem. V případě, že Klient
provedl opravu Díla jinými osobami nebo jinými organizacemi než je Dodavatel, není Klient
oprávněn zpětně požadovat na Dodavateli náhradu nákladů a není ani oprávněn požadovat
vrácení platby.
11.2. Likvidace škod
11.2.1. Pokud Dodavatel neposkytne Dílo podle Smlouvy do data uvedeného ve Smlouvě,
je Klientovi povinen uhradit náhradu škody ve výši 4.000,- CZK za každý kalendářní den po
dodání, celková částka však nesmí překročit 10% hodnoty Smlouvy.
11.3. Následné škody
11.3.1. Dodavatel neodpovídá za jakékoliv následné škody vzniklé z jakéhokoli důvodu.
11.4. Beztrestnost
11.4.1. Dodavatel neodškodní Klienta za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která může vzniknout
přímo nebo nepřímo, včetně následné ztráty nebo ztráty zisků v důsledku provádění Díla dle
Smlouvy nebo jakýmkoli porušením, jednáním nebo opomenutím zhotovitele při realizaci
Díla dle Smlouvy.
12. Platby
12.1. Dodavatel může požadovat platbu za objednané práce a za služby poskytované na základě
Smlouvy každý týden. Smluvní závazek je, že Klient uskuteční platby ve lhůtě uvedené na faktuře
Dodavatele.
12.2. Pokud Klient nezaplatí za objednané práce a za služby poskytnuté ve stanoveném časovém
období, je Dodavatel oprávněn ukončit další práci a zadržet dokončené Dílo, které má být dodáno, a
to až do okamžiku, kdy bude provedena platba.
12.3. Dodavatel je povinen oznámit Klientovi úmysl ukončit další práci až do doby, kdy budou
uhrazeny neuhrazené platby, a Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v
důsledku neplnění Klienta.
12.4. Po doručení takového oznámení nesmí Klient převést žádnou část Díla, které je předmětem
Smlouvy, na jakoukoli jinou osobu nebo organizaci.
12.5. Při obnovení práce je Dodavatel oprávněn požadovat prodloužení doby a / nebo náhradu
nákladů, které lze prokázat jako důsledek selhání platby Klienta.
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12.6. Pokud je dle názoru Klienta povinen provést jiné zákonné platby v důsledku plateb provedených
na základě Smlouvy, tyto náklady si hradí Klient sám v plné výši. Nesmějí být odečteny od částky
požadované fakturou Dodavatele. Faktura Dodavatele bude zaplacena tak, jak je na ni uvedeno.
12.7. Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto Smluvních podmínek a aniž by se vzdal jakýchkoli
jiných práv a způsobů, které jsou k dispozici, pokud platby nebudou obdrženy ve lhůtě stanovené na
faktuře, může Dodavatel účtovat Klientovi úroky dle aktuální úrokové sazby a poplatek za služby,
který se použije vždy, když dodavatel předloží fakturu za prodlení. Faktury za zpožděné platby mohou
být předkládány s frekvencí určenou Dodavatelem. Klient souhlasí s tím, že zaplatí veškeré úroky a
poplatky spojené s platbami po splatnosti
12.8. Veškeré ceny za Díla dokončená na základě Smlouvy jsou uvedeny v písemné nabídce
Dodavatele. Způsob účtování bude určen nejvhodněji pro daný typ práce, která byla provedena; ať je
to hodinová sazba nebo cena založená na velikosti výkresu poskytnutého jako tištěný nebo jako PDF
soubor (popř. DWG / DXF / Solidworks) nebo cena založená na čisté tonáži ocelové konstrukce nebo
jakákoli jejich kombinace. Zveřejněné sazby se mohou čas od času lišit a použitá sazba bude platná v
době, kdy byla vyúčtovaná práce provedena.
13. Spory
13.1. Probíhající práce v rámci smlouvy
13.1.1. S výjimkou sporu vzniklého v důsledku nedodržení platební kázně Klienta, jak je
uvedeno v předcházejícím bodě, nebo jakéhokoli pokusu o změnu Smlouvy změnou rozsahu
prací nebo termínu dokončení nebo jiným pokusem o změnu či zrušení Smlouvy a bez ohledu
na existenci sporu nebo rozdílu, bude-li to možné, bude každá strana pokračovat v plnění
Smlouvy. Dodavatel pokračuje v Díle a Klient pokračuje v provádění plateb požadovaných
Smlouvou.
13.2. Oznámení o sporu
13.2.1. V případě jakéhokoli sporu mezi Klientem a Dodavatelem, kdykoliv jde o formulaci
Smlouvy nebo jakoukoli jinou věc nebo věc jakékoliv povahy, která vznikla na jejím základě
nebo v souvislosti s ní, včetně sporu o nápravě Smlouvy, pak každá ze stran může písemně
vyrozumět a přiměřeně identifikovat záležitosti, které jsou předmětem tohoto sporu nebo
rozdílu. Strana vydávající oznámení je oprávněna vyžadovat potvrzení, že oznámení bylo
obdrženo.
13.2.2. Takové oznámení o sporu se předloží do 14 kalendářních dnů od výskytu události,
která vedla k údajnému sporu.
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13.2.3. S výjimkou sporu vzniklého v důsledku neplnění závazku ze strany Klienta bude spor,
který vznikne nebo bude souviset se Smlouvou, nejprve předmětem vzájemného smíru. V
případě, že spor, kontroverze nebo nárok nebyly vyřešeny do dvaceti osmi (28) dnů (nebo
takového období, o němž se písemně dohodla mezi smluvními stranami), spor, kontroverze
nebo nárok budou předmětem smírného řízení u příslušného smírčího soudu.
14. Forma dohody
14.1. Forma potvrzující Smlouvu je nabídka Dodavatele společně s oficiálním přijetím nabídky
Klientem a to formou závazné objednávky.
15. Žádosti o informace
15.1. V návaznosti na požadavek na informace požadované k provedení smlouvy Dodavatelem
poskytne Klient tyto informace nejpozději do 14 kalendářních dnů po obdržení písemné žádosti.
Pokud jsou informace požadovány dříve, a přitom je rozumné, aby byly dříve poskytnuty, může být
Klient požádán o poskytnutí informací písemně dříve než v požadovaném čase.
15.2. Obecná lhůta pro poskytnutí požadovaných informací nesmí být použita jako prostředek k
oddálení plnění smlouvy.
15.3. Veškeré informace poskytnuté Dodavateli Klientem musí být písemné a musí být správné a
přesné, pokud není výslovně uvedeno jinak. V takovém případě bude Dodavatel oprávněn podat
žádost o dodatečný čas a / nebo náklady, pokud to bude potřeba, aby Dodavatel potvrdil, že předané
informace jsou ve správné a přesné podobě.
15.4 Pokud Klient poskytuje Dodavateli elektronické soubory, musí Klient zajistit, aby elektronické
soubory byly zhotoveny nebo upraveny řádně licencovaným softwarem. Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za případné porušení práv duševního vlastnictví související s poskytnutými
elektronickými soubory.
16. Vlastnictví děl, informací a položek
16.1 Vlastnictví jakýchkoli poskytnutých položek, na které se vztahuje licence nebo jiná smlouva,
zůstane tak, jak je popsáno v licenci nebo jiné dohodě, a bude použito pouze Klientem v souladu s
podmínkami uvedenými v této licenci nebo jinou dohodou.
16.2. Veškeré dodané věci a díla poskytnuté na základě Smlouvy jsou a zůstávají i nadále majetkem
Dodavatele až do doby, kdy bude provedena úplná platba, jak je stanoveno ve Smlouvě, nebo pokud
Dodavatel neudělí souhlas s užíváním děl, pokud nebyly obdrženy všechny splatné platby, poplatky,
včetně poplatků a nákladů vzniklých v souvislosti s vymáháním plateb po lhůtě splatnosti.
16.3 Klient bere na vědomí, že až do doby, kdy Klient splní a zaplatí všechno, co dluží Dodavateli, jak
je uvedeno na fakturách, Klient uchovává Dílo pro Dodavatele a že mezi Klientem a Dodavatel
existuje důvěrný vztah.

7

Všeobecné obchodní podmínky | Martin Foff | konstrukční kancelář

Martin Foff | konstrukční kancelář
IČ: 64781054 | DIČ: 7311133467 | plátce DPH
U Studénky 1289, 509 01 Nová Paka, Česká republika
Telefon: +(420) 604 706 246 | Po-Pá 9:00-17:00
E-mail: email@konstrukce-foff.cz

16.4 Dokud Dodavatel neobdrží plnou úhradu všech peněžních prostředků, které Klient dluží, bude
Klient uchovávat Dílo odděleně a v dobrém stavu jako důvěrník Dodavatele, jasně ukazující, že
vlastníkem Díla je Dodavatel, a vést evidenci, která zaznamenává vlastnictví Dodavatele Díla při
prodeji nebo jiném nakládání. Bude-li to vyžadováno, předloží je Klient Dodavateli.
16.5 Jestliže je Klient v prodlení, tak bez ohledu na pokyn ze strany Dodavatele nese Dodavatel v
plném rozsahu vlastnická práva k Dílu, a to bez ohledu na to, kde se Dílo nachází, a Klient souhlasí, že
zástupci Dodavatele mohou vstupovat do prostor Klienta za tímto účelem.
16.6 Navzdory ustanovením 16.1 může být Klient pověřen jako zplnomocněný zástupce Dodavatele,
může prodat Dílo třetí osobě, je-li to dovoleno dle běžných obchodních podmínek Klienta. Klient
vyhradí a zadrží část výtěžku z této transakce, která byla uzavřena nebo má být uzavřena, a to v
rozsahu částky, kterou Klient odevzdá Dodavateli, na základě pokynu Dodavatele. Klient je povinen
tuto část výnosu zadržet, bez ohledu na pokyn Dodavatele a nesměšovat tyto výnosy s jinými penězi.
16.7 V případě, že Klient využívá Dílo v nějakém výrobním, konstrukčním nebo jiném procesu své
vlastní nebo třetí strany, pak Klient vyhradí a zadrží takovou část výnosů z takového výrobního nebo
jiného uzavřeného procesu nebo uzavíraného, v souvislosti s Dílem na základě pokynu Dodavatele. Za
takovou část se považuje v korunovém vyjádření částka, kterou má Klient odevzdat Dodavateli. Klient
musí zadržet tuto část vyhrazeného výtěžku, bez ohledu na pokyn Dodavatele a nesměšovat tyto
výnosy s jinými penězi.
16.8. Dodavatel si ponechává výlučné autorské právo na veškeré Dílo, informace a položky
poskytnuté na základě smlouvy. Je-li dáno povolení k užívání díla, je Klientovi uděleno oprávnění
používat Dílo, informace a položky pouze za účelem stanoveným ve Smluvní dokumentaci a poté
pouze po obdržení platby za Dílo provedenou podle faktury Dodavatele, včetně poplatků, cen a
nákladů vzniklých při vymáhání plateb po splatnosti. Klient nesmí používat Dílo, informace a položky
k jinému účelu.
16.9 Klient neodstraní, nezmění ani nevymaže žádné razítko, logo, prohlášení o autorských právech,
vodoznak nebo jinou značku, kterou zadavatel uvedl na položkách Díla s uvedením autorských práv,
vlastnictví nebo kdo Dílo zhotovil. Klient nesmí žádnou část Díla poskytnutého Dodavatelem
překreslovat nebo předělávat tak, aby se tvářila jako díla poskytnutá jinou osobou nebo organizací.
Pokud Klient poskytne kteroukoli část Díla třetím osobám, povinnosti podle tohoto ustanovení budou
Klientem písemně doručeny této třetí osobě. Povinnosti podle tohoto ustanovení jsou písemně
sděleny a vztahují se na každého, kdo obdrží některou část z Díla uvedeného ve Smlouvě.
16.10. Pokud je Klientem stát, vlastnictví autorských práv není automaticky převedeno na stát. Jako
taková platí ustanovení této části, i když je Klientem stát.
17. Důvěrnost
17.1 Dodavatel musí v případě potřeby uzavřít a dodržovat podmínky jakékoliv smlouvy o důvěrnosti,
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kterou Klient požaduje. V každém případě, i tam, kde neexistuje žádná formální dohoda o zachování
důvěrnosti, zhotovitel provede Díla na základě Smlouvy takovým způsobem, aby zachovával důvěru
Klienta.
18. Zrušení
18.1 Výjimečné okolnosti
18.1.1. Smlouva může být zrušena po vzájemné dohodě v důsledku okolností, které nemohly
být v době uzavření smlouvy rozumně předvídány. Toto ustanovení je pouze za výjimečných
okolností a vzájemný souhlas nesmí být bezdůvodně odmítnut.
18.2 Nesplnění plateb
18.2.1 Dodavatel může Smlouvu zrušit, pokud Klient neučinil platby, jak je stanoven v těchto
Podmínkách, a po opakovaných žádostech o platbu se nepodařilo dodržet lhůtu splatnosti
nebo byl vydán šek na platbu, který nebyl z jakéhokoli důvodu proplacen. Zrušení Smlouvy za
těchto okolností nezmenšuje právo obou stran usilovat o nápravu podle společného práva.
18.3 Dodavatelem
18.3.1. Dodavatel může Smlouvu zrušit pouze se souhlasem Klienta, s výjimkou případů, kdy
Klient nepředloží požadované informace nebo pokud Klient změní nebo se pokusí změnit
Smlouvu bez souhlasu Dodavatele. Odpovědnost Dodavatele je omezena na dodání
dokončeného Díla, informací a položek ke dni zrušení smlouvy a až po přijatých platbách za
tyto položky, jak je uvedeno na fakturách Dodavatele. Dodavatel neodpovídá za jakékoli jiné
škody. Klient poskytne platbu dle faktur předložených Dodavatelem.
18.4 Klient
18.4.1. Klient smí zrušit smlouvu pouze se souhlasem Dodavatele, s výjimkou případů, kdy
Dodavatel řádně nevykoná smlouvu (s výjimkou případů, kdy Smlouva není specifická jako
jde o Díla, která mají být dokončena, nebo je smlouva určena k provedení práce na základě
hodinové sazby) nebo nedodržuje tyto smluvní podmínky. Odpovědnost Dodavatele je
omezena na dodání dokončeného Díla, informací a položek ke dni zrušení smlouvy a až po
obdržení platby za tyto položky, jak je uvedeno na fakturách Dodavatele. Dodavatel
neodpovídá za jakékoli jiné škody. Klient poskytne platbu dle faktur předložených
Dodavatelem.
18.5. S výjimkou výjimečných okolností a v případech, kdy Klient odmítá provádět platby v souladu s
fakturami Dodavatele, musí být postupy k vyřešení sporů vyčerpány všechny možnosti dle těchto
Podmínek, až poté může být Smlouva zrušena.

9

Všeobecné obchodní podmínky | Martin Foff | konstrukční kancelář

Martin Foff | konstrukční kancelář
IČ: 64781054 | DIČ: 7311133467 | plátce DPH
U Studénky 1289, 509 01 Nová Paka, Česká republika
Telefon: +(420) 604 706 246 | Po-Pá 9:00-17:00
E-mail: email@konstrukce-foff.cz

18.6. Zrušení smlouvy nemůže být provedeno poté, co byla oznámení o sporu doručena kteroukoliv
ze stran druhé straně, s výjimkou případů, kdy se stranám nedaří uzavřít vzájemné smírné řízení.
18.7. Ukončení
18.7.1 Zrušení
18.7.1.1. Pokud bude Smlouva zrušena podle těchto Podmínek, bude Smlouva považována za
ukončenou pouze po:
(a) Dodavatel poskytuje veškeré dokončené práce, informace a položky k datu kdy byla
smlouva zrušena. Dodavatel nemusí předkládat originály nebo kopie výpočtů, provozních
poznámek, výkresů, náčrtů, rozvržení nebo jiných děl, informací a položek, které by běžně
nebyly poskytnuty ke dni zrušení, pokud by smlouva nebyla zrušena.
(b) Klient provede veškeré platby požadované dodavatelem, jak je uvedeno na fakturách
Dodavatele a nárocích na změny. Klient nesmí používat žádné dílo, informace a položky
poskytnuté Dodavatelem, dokud nebudou provedeny veškeré platby Dodavateli.
(c) Byly splněny všechny zvláštní podmínky uvedené v jiných dokumentech tvořících součást
smlouvy.
18.7.2 Normální dokončení
18.7.2.1. Smlouva bude považována za ukončenou pouze po uplynutí doby stanovené pro
běžné dokončení Díla v Smluvní dokumentaci a poté pouze po:
(a) Datum prodloužení bylo prodlouženo o veškeré nároky Dodavatele na prodloužení doby.
(b) Dodavatel poskytnul veškeré dokončené práce, informace a položky uvedené ve Smluvní
dokumentaci. Dodavatel nemusí předkládat originály nebo kopie výpočtů, provozních
poznámek, výkresů, náčrtů, rozvržení nebo jiných děl, informací a položek, které nejsou
uvedeny ve Smluvní dokumentaci.
(c) Klient provede veškeré platby požadované Dodavatelem, jak je uvedeno na fakturách
Dodavatele, včetně nároků na změny. Klient nesmí používat žádné Dílo, informace a položky
poskytnuté dodavatelem, dokud nebudou provedeny veškeré platby dodavateli.
(d) Byly splněny všechny zvláštní podmínky uvedené v jiných dokumentech tvořících součást
Smlouvy.
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