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V�eobecné podmínky pro vysílání technického personálu  
 

 

1    Pøedmìt smlouvy 

Tyto podmínky platí pro vysílání technického personálu 

(dále nazývaného pouze "personál") podnikatelem za 

úèelem provedení prací v zemi objednatele. Za "zemi 

objednatele" je pova�ována ta zemì, v ní� se mají dané 

práce provést. 
 
2    Povinnosti podnikatele 

Podnikatel musí provést resp. vykonat práce a slu�by 

specifikované ve smlouvì. 
 
3   Povinnosti objednatele 

 
3.1  Informovat o pøipravenosti pracovi�tì 

Objednatel bude podnikatele pøimìøeným zpùsobem 

informovat o datu, kdy bude pracovi�tì k dispozici pro 

zahájení prací a kdy tam bude personál oèekáván. 
 
3.2  Ubytování 

Objednatel podpoøí podnikatele a jeho personál pøi hledání 

pøimìøeného ubytování v blízkosti pracovi�tì. Pokud 

objednatel ubytování zarezervuje, nepøipadne ze strany 

podnikatele �ádná re�ijní pøirá�ka. 
 
3.3  Tlumoèníci 

Objednatel zajistí na vlastní náklady, aby mìl personál 

bìhem plnìní smlouvy k dispozici na pracovi�ti 
kompetentní tlumoèníky. 

 
3.4  Bezpeènostní opatøení 

Práce nebudou provádìny v nezdravém nebo v 

nebezpeèném prostøedí. V�echna potøebná bezpeènostní 

a ochranná opatøení musejí být pøijata pøed zaèátkem 

prací a musejí být bìhem prací dodr�ována. 
 
3.5  Podpora celních zále�itostí 

Na �ádost podnikatele podpoøí objednatel podnikatele pøi 

vyøízení celních formalit potøebných pro bezcelní a 

nedeklarovaný dovoz a zpìtný vývoz jeho pøedmìtù 

vybavení a nástrojù bez platby daní a dávek. 
 
3.6  Danì a sociální dávky 

Podnikatel je oprávnìn získat od objednatele úhradu 
v�ech daní a sociálních dávek, které budou vy�adovány od 

nìho nebo od jeho personálu v zemi objednatele za práci, 

kterou tam podnikatel nebo jeho personál vykoná. 
 
4  Úrazy, nemoci a pøípady úmrtí 

 
4.1  Lékaøská péèe 

Pokud nìjaký pracovník pøíslu�ející k personálu utrpí úraz 

nebo onemocní a musí objednatel podpoøit podnikatele pøi 

hledání nejlep�ího mo�ného lékaøského o�etøení, 

hospitalizace a zaji�tìní lékù, a to nezávisle na tom, zda k 

úrazu nebo nemoci dojde bìhem pracovní doby èi mimo 

ni. 
 
4.2  Zpìtná pøeprava 

Pokud bude podnikatel pova�ovat za nutné poslat 

nìkterého pracovníka, patøícího k personálu, ze 

zdravotních dùvodù domù nebo pokud nìkterý pracovník, 

patøící k personálu, zemøe, podpoøí objednatel podnikatele 

pøimìøeným zpùsobem pøi organizování zpìtné pøepravy 

daného pracovníka. Náklady na takovou zpìtnou pøepravu 

nese podnikatel. 
 

 

5  Pøeru�ení prací 

 
5.1  Odvolání personálu 

Pokud budou práce pøeru�eny z nìjakého dùvodu, který 

nebude zavinìn podnikatelem, 
 
a)  objednatel mù�e od podnikatele po�adovat, aby poslal 
personál domù, pøièem� náklady na odvolání personálu i na 

pøípadný jeho pozdìj�í návrat na pracovi�tì ponese 

objednatel; 
 
b)  podnikatel mù�e poslat svùj personál domù, jestli�e 

pøeru�ení prací pøekroèí tøi (3) dny, pøièem� náklady na 

odvolání jako� i pøíp. na pozdìj�í návrat na pracovi�tì ponese 

objednatel. 
 
5.2  Pøeru�ení provádìní smlouvy 

Pøi odvolání personálu se provádìní smlouvy pøeru�í do té 

doby, a� objednatel a podnikatel ujednají ve vzájemné 

dohodì návrat personálu na pracovi�tì. 
 
5.3 Ukonèení smlouvy 

Pokud doba trvání pøeru�ení provádìní prací pøekroèí tøi 

(3) mìsíce, je ka�dá ze stran oprávnìna vypovìdìt 

smlouvu formou písemné výpovìdi zaslané druhé stranì, 

a to bez újmy práv vzniklých kterékoli stranì a� do dne 

výpovìdi. 
 
5.4 Dodateèné náklady 

V�echny pøimìøené dodateèné náklady, pøedev�ím 

dodateèné náklady na splnìní smlouvy, které vzniknou 

podnikateli na základì pøeru�ení a pozdìj�ího opìtného 

zahájení prací, uhradí objednatel. 
 
6  Platba 

 
6.1 Platba 

K úplnému zaplacení faktur dojde bìhem 30 dnù po datu 

fakturace v ujednané mìnì (Kè nebo Euro) na úèet 

podnikatele u bank uvedených ve smlouvì. 
 
6.2  Úroky z prodlení 

V pøípadì pøekroèení platebního cíle je podnikatel 

oprávnìn vy�adovat úroky z prodlení ve vý�i trojnásobku 

diskontní sazby ÈNB s výhradou uplatnìní dal�í �kody z 

prodlení.       
 
7 Klauzule o úpravì ceny 

Pokud se po uzavøení smlouvy zvý�í nebo sní�í náklady 

podnikatele na plnìní smlouvy na základì zmìny 

mzdových nákladù nebo jiných nákladù, které jsou 

obsa�ené v ujednané pau�ální cenì resp. v sazbách 

(pøedstavujících základ pro kalkulaci dle jednotlivých 

èasových úsekù), se pau�ální cena resp. sazby 

pøíslu�ným zpùsobem pøizpùsobí. To v�ak neplatí pro 

zvý�ení nákladù, které vzniknou na základì okolností 

zavinìných podnikatelem. 
 

8 Povolení 

Objednatel musí rozsáhlým zpùsobem podporovat a 

zajistit vèasné udìlení víz pro personál a jiná úøední 

povolení jako vstupní, výjezdní a pracovní povolení a 

pøípadnì i daòová osvìdèení potøebná v zemi objednatele 

a pøístup personálu k pracovi�ti. 
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9  Regionální pøedpisy a bezpeènostní ustanovení 

 
9.1  Regionální pøedpisy 

Objednatel rozsáhlým zpùsobem podpoøí podnikatele, aby 

zajistil, �e podnikatel získá v�echny potøebné informace 

ohlednì regionálních pøedpisù, které bude mo�né na práce 
aplikovat. 

 
9.2 Bezpeènostní ustanovení objednatele 

Pøed zaèátkem prací sdìlí objednatel podnikateli v�echna 

relevantní bezpeènostní opatøení, která platí na pracovi�ti. 

Podnikatel zajistí, aby personál tato bezpeènostní opatøení 

dodr�oval. 
 
Pokud objednatel zjistí, �e personál tato ustanovení 

poru�uje, musí to ihned písemnì sdìlit podnikateli. 

Podnikatel pøijme po dohodì s objednatelem v�echna 

potøebná opatøení k tomu, aby se opìtnému poru�ení 

zabránilo. 
 

9.3  Zvlá�tní rizika 

Podnikatel musí objednatele upozornit na zvlá�tní rizikové 

faktory pøi provádìní prací. 
 

Objednatel musí informovat personál o podmínkách 

v zemi objednatele, za nich� se bude smlouva provádìt, 

jako� i o zvlá�tních rizikách resp. nebezpeèích, ke kterým 

mù�e na pracovi�ti nebo pøi pou�ívání objednatelem 

poskytnutých nástrojù nebo pøedmìtù vybavení dojít. 
 

Objednatel musí na �ádost personálu zajistit realizaci 

v�ech pøimìøených dodateèných bezpeènostních opatøení 

vedoucích k odvrácení zvlá�tních nebezpeèí. 
 
 
10  Pracovní podmínky 

 
10.1  Povinnosti objednatele 

 Pokud nebude ujednáno jinak, musí objednatel  
 

a) mít pro podnikatele bezplatnì a vèas pøipraveny na 

pracovi�ti v�echny potøebné jeøáby, zdvihací zaøízení, 

vybavení pro pøepravu na pracovi�ti, pomocné nástroje, stroje, 

materiály a provozní látky (vèetnì pohonné látky benzínu, 

olejù, tukù a dal�ích materiálù, plynu, vody, elektøiny, páry, 

stlaèeného vzduchu, topení, svìtla atd.) a také mít na 

pracovi�ti disponibilní mìøicí a zku�ební pøístroje objednatele; 
 
b) bezplatnì zajistit k dispozici následující zaøízení 

v bezprostøední blízkosti pracovi�tì: 
 
I) pøimìøené a uzamykatelné skladi�tní prostory, které budou 

vybavené regály a nádobami k úschovì náøadí, pøedmìtù 

vybavení a materiálu pro montá� a instalaci; 
 
II) pøimìøené a zamykatelné �atny s mo�ností umytí pro 

personál; 
 
III) pøimìøené a uzamykatelné kanceláøské prostory, vybavené 

nábytkem a budou mít k dispozici telefon a fax pro 
kompetentní personál; 
 
IV) toalety a pitná voda na pracovi�ti. 
 
10.2  Zvý�ené náklady, zastavení prací 

Pokud nebude mo�né splnit podmínky uvedené v bodì 

10.1, mù�e podnikatel fakturovat dodateèné náklady, a 

pokud nebude pro podnikatele pøijatelné pokraèovat za 

daných okolností v pracích, mù�e to podnikatel odmítnout 

bez újmy svých dal�ích práv vyplývajících ze smlouvy. 

Takové zastavení je pova�ováno za pøeru�ení prací dle 

bodu 5. 
 
 
11  Pomocné síly poskytnuté objednatelem 

 
Na vèasnou �ádost podnikatele poskytne objednatel 

podnikateli zdarma vyuèené a nevyuèené pomocné síly 

dle smlouvy nebo tak, jak to bude pøimìøené pro daný úèel 

smlouvy. Pomocné síly poskytnuté objednatelem dle 

tohoto bodu musejí pou�ívat své vlastní náøadí. 
 
Jakékoli ruèení podnikatele vùèi pomocným silám 

poskytnutým objednatelem nebo za jejich jednání èi 

opominutí je vylouèené. 
 
12  Mimosmluvní práce 

 
Objednatel nemù�e od podnikatele vy�adovat, aby poskytl 

personál k dispozici pro práce, které nebudou mít nic 

spoleèného s pøedmìtem smlouvy. 
 
13  Smluvní pokuta a ruèení podnikatele 

 
Pokud by objednateli vznikla �koda z dùvodu na�eho 

montá�ního výkonu v dùsledku námi zavinìné 

nepou�itelnosti, resp. znaèného omezení pou�itelnosti, 

nìkterého stroje, pak je objednatel oprávnìn po�adovat 

smluvní pokutu. Tato pokuta èiní za ka�dý týden 

nepou�itelnosti 0,15 %, nejvý�e v�ak 3% (v pøípadì 

znaèného omezení pou�itelnosti 1,15 %) z hodnoty 
montá�ního výkonu. Nárok na náhradu �kody, který bude 

tuto vý�i pøesahovat, nelze podle § 545 odst. 2 

Obèanského zákoníku uplatnit. Nepou�itelnost resp. 

omezení pou�itelnosti pøedstavuje zavinìné poru�ení 

na�ich závazkù. 
 
Ruèení podnikatele za nároky na náhradu �kod, které 

nejsou pokryty ji� vý�e uvedenou smluvní pokutou, se 

dodateènì k § 373, § 374 Obèanského zákoníku omezí na 

takové pøípady, které vzniknou jeho zavinìním. Maximální 

hranice nároku na náhradu �kod je limitována hodnotou 

celého montá�ního výkonu. 
 
14 Prodlou�ení lhùty 

 
Pokud se plnìní smlouvy dostane do prodlení z dùvodu 

výskytu pøípadù vy��í moci podle bodu 15 nebo na 

základì jednání èi opominutí objednatele, bude podnikateli 

poskytnuto pøimìøené prodlou�ení lhùty ke zhotovení 

výkonu odpovídající daným okolnostem. 
 
15 Vy��í moc 

 
a) Ka�dá ze stran je oprávnìna zastavit plnìní svých 

smluvních povinností tehdy, kdy� bude toto plnìní 

znemo�nìno nebo nepøimìøenì ztí�eno následujícími 

okolnostmi: pracovní konflikty a v�echny okolnosti 

nezávisející na vùli stran jako po�ár, váleèný konflikt, 

válka, v�eobecná mobilizace, povstání, rekvizice, 

konfiskace, embargo, omezení spotøeby energie èi chybné 

nebo opo�dìné dodávky ze strany subdodavatelù na 

základì okolností uvedených v tomto bodì. 
 

Pokud k nìkteré z okolností uvedených v tomto bodì 

dojde pøed uzavøením smlouvy, pak bude tato skuteènost 

opravòovat k zastavení plnìní smluvních povinností pouze 

tehdy, pokud její dùsledky na plnìní smlouvy nebylo 

mo�né pøi uzavøení smlouvy je�tì pøedvídat. 
 



             
   

 
 
Stand 08/2001 

3

b) Strana odvolávající se na vy��í moc musí druhou stranu o 

vzniku a ukonèení takové okolnosti ihned a písemnì  

informovat. Pokud bude vy��í moc bránit objednateli 

v plnìní jeho povinností, musí podnikatele od�kodnit za 

vynalo�ené náklady na zaji�tìní a ochranu prací. 
 
c) Bez ohledu na v�echny ostatní dùsledky stanovené 

v tìchto podmínkách pro vysílání technického personálu 

do zahranièí má ka�dá ze stran právo odstoupit od 

smlouvy formou písemného sdìlení doruèeného druhé 

stranì tehdy, pokud bude zastavení plnìní smlouvy dle 

odstavce 15a) trvat déle ne� �est mìsícù. 
 
 
16  Pou�itelné právo 

 
Tato smlouva podléhá právu zemì podnikatele. 

 
 
17  Místo soudu 

 
Pokud to bude ze zákona pøípustné, ujednává se jako 

místo soudu Praha. Podnikatel se mù�e odvolat také k 

soudu pøíslu�nému pro objednatele. 


