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I. Úvodní ustanovení 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky dále jen (VOP) tvoří 
nedílnou součást závazných podmínek jakéhokoliv 
závazkového vztahu mezi společností Triangl, a. s., IČO: 
28161050, se sídlem Praha 9, Letňany, Beranových 65, 
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu 
v Praze pod sp.zn. B 12370 (dále zhotovitel) a jeho 

zákazníkem (dále objednatel) jehož předmětem je realizace 
dodávek díla, prodeji polygrafických výrobků a poskytování 
služeb objednateli. 

1.2. Tyto VOP se nevztahují na závazkový vztah, kdy objednatel 
je spotřebitelem podle zvláštních právních předpisů.  

II. Rozsah platnosti 

2.1 Tyto VOP jsou neoddělitelnou součástí každé objednávky, 
smlouvy, rámcové smlouvy na konkrétní dodávku díla. 
Zasláním objednávky nebo uzavřením smlouvy objednatel 
plně akceptuje VOP platné v době uzavření smluvního vztahu. 

2.2 Odlišné obchodní podmínky, nebude-li písemně výslovně 
dohodnuto jinak, nejsou ze strany zhotovitele akceptovány. 
To platí i v případě, že na jiné obchodní podmínky objednatel 
odkazoval ve svých objednávkách, návrzích či podáních 
učiněných vůči zhotoviteli. 

2.3 Aktuální znění VOP je uvedeno na webu zhotovitele 
https://www.trianglprint.cz. 

III. Definice 

3.1 Smluvními stranami jsou zhotovitel na straně jedné a 
objednatel na straně druhé. 

3.2 Zakázkou (dílem) se rozumí, sjednání a provedení 
dohodnutých prací a zhotovení a dodání konkrétních tiskovin 
dle smlouvy nebo dle potvrzené objednávky. 

3.3 Tiskovinami se rozumí jakýkoliv polygrafický výrobek, který 
je výsledkem podnikatelské činnosti zhotovitele. 

3.4 Tiskovými daty se pro účely těchto VOP rozumí 
imprimovaná a korektní digitální data v PDF formátu, z nichž 
bude tiskovina tištěna. 

3.5 Tiskovými podklady se rozumí zejména náhledové PDF 
soubory, maketa díla, vzorek výrobku či certifikovaný náhled 

3.6 Nákladem se rozumí množství tiskoviny v kusech. 
3.7 Rozsahem se rozumí počet stránek tiskoviny. 
3.8 Chybou v datech se rozumí taková vada dodaných 

informací a parametrů, která by měla při jejich aplikaci za 
následek, že zripovaná data, výsledek tisku a knihařských 
prací by zcela zjevně neodpovídal požadavkům zákazníka. Za 
chybu dat se nepovažují chyby textu, drobné rozměrové 
odchylky, jakož i odchylky barevných odstínů. 

3.9 Přídavkem se rozumí počty archů, které jsou potřebné k 
technologickému nastavování strojů. 

3.10 Poptávkou se rozumí požadavek zákazníka specifikující 
požadavek na předmět díla, dodací podmínky a obchodní 
podmínky.  

IV. Poptávka 

4.1 Poptávka za účelem vytvoření cenové kalkulace musí 
obsahovat minimálně tyto údaje: formát, rozsah, náklad, 
barevnost, materiál vazba, a veškeré ostatní specifikace 
tiskoviny (zušlechtění obálky, klopy atd.), požadovaný termín 
dodání a v případě zvláštních požadavků jejich jednoznačnou 
specifikaci.  
 

V. Nabídka 

5.1 Nabídka vytvořená zhotovitelem je závazná do data 

uvedeného v nabídce. Je-li nabídka označena jako rámcová, 
předběžná, nebo není-li uvedeno datum platnosti, jedná se o 
nabídku nezávaznou. 

VI. Objednávka/Smlouva 

6.1 Závaznou objednávkou se rozumí zhotovitelem potvrzená 
písemná objednávka zákazníka, která může mít i formu 
zákazníkem podepsané nabídky zhotovitele; e-mail je 
akceptován 

6.2 Zasláním objednávky zákazník potvrzuje, že souhlasí 
s podmínkami navrženými zhotovitelem, že se seznámil 
s obsahem těchto VOP a bez výhrad je akceptuje. 

6.3 Objednávka musí obsahovat minimálně tyto údaje: 

• obchodní jméno, nebo jméno a příjmení podnikající fyzické 
osoby, adresa 

• IČO, DIČ, je-li vyžadován řádný daňový doklad 
• název tiskoviny 
• náklad 
• formát 
• stránkový rozsah  
• materiál (specifikace papíru) použitý na výrobu  
• barevnost 
• vazba 
• úprava materiálu (povrchová úprava, výsek apod.) 
• čas, místo a způsob převzetí / dodání, vč. druhu přepravy 
• čas, místo a způsob dodání podkladů 
• cenu tiskoviny vycházející z předchozího nabídkového řízení, 

popř. odkaz na číslo cenové nabídky 
• všechny ostatní údaje pro bližší specifikaci předmětu zakázky,   

6.4 Zhotovitelem potvrzenou objednávku/smlouvu je možné jeho 
měnit pouze s jeho písemným souhlasem.  

VII. Součinnost 

7.1 Zákazník bere na vědomí, že řádné provedení zakázky je 
závislé na jeho aktivní součinnosti a poskytnutí potřebných 
dokladů a podkladů. 

7.2 Při realizaci díla se strany zavazují úzce spolupracovat, 
zejména si poskytovat úplné, pravdivé a včasné informace 
potřebné k řádnému plnění jejich závazků, přičemž v případě 
změny podstatných okolností, které mají či mohou mít vliv na 
plnění povinností ze závazkového vztahu je příslušná strana 
povinna o takové změně informovat druhou stranu bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) dnů  
po zjištění předmětné skutečnosti. 

7.3 Zákazník prohlašuje, že v případě stornování objednávky 
uhradí vynaložené náklady na zakázku.   

VIII. Tisková data a podklady 

8.1 Po uzavření smlouvy / potvrzení objednávky  
na konkrétní zakázku je objednatel povinen dodat tisková 
data a podklady zhotoviteli ve formátu, způsobem a v termínu 
stanoveném zhotovitelem, přičemž podklady musí splňovat 
technické a kvalitativní parametry požadované zhotovitelem 
pro technologické zpracování. Standardizovaný formát je 
uveřejněn na webu zhotovitele.  

8.2 Obsahují-li dodaná data chybu, neodpovídá-li kvalita 
podkladů k tisku technickým a kvalitativním požadavkům pro 
technické zpracování zhotovitelem je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli jejich přepracování a dodání nových 
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podkladů. Zhotovitel je oprávněn zastavit zpracování 
zakázky; termín provedení díla se v takovém případě 
prodlužuje nejméně o dobu, po kterou nemohl zhotovitel 
provést dílo z důvodu chyb.  

8.3 Pokud ze strany zákazníka nebudou chyby v datech 
odstraněny a zákazník bude trvat na provedení zakázky dle 
původních tiskových dat, není dána odpovědnost společnosti 
za případné vady vyplývající nebo související z takto 
dodaných dat.  

8.4 V případě prodlení objednatele s předáním řádných podkladů 
bude zhotovitelem nově určena doba provedení díla, a to ve 
vazbě na plánování výroby zhotovitelem.  

8.5 V případě že zhotovitel bude nucen provést úpravy podkladů 
objednatele za účelem řádného provedení díla, je objednatel 
povinen nahradit zhotoviteli tyto náklady podle ceníku 
zhotovitele. Na vznik této povinnosti, resp. rozsah potřebných 
úprav a jejich finanční náročnost je povinen zhotovitel 
objednatele upozornit.  

8.6 Po ukončení zakázky je zhotovitel oprávněn dle své volby 
vrátit tyto podklady objednateli a/nebo je zlikvidovat. 

IX. Průběh výroby 

9.1 Zhotovitel je povinen dodat dílo v jakosti a provedení 
stanoveném smlouvou, resp. jakosti, která odpovídá 
dohodnuté technologii zpracování, použitým materiálům a 
podkladům poskytnutým objednatelem. Pokud jakost a 
provedení díla nejsou ve smlouvě výslovně stanoveny je 
zhotovitel povinen dodat dílo v jakosti a provedení 
odpovídajícím standardní jakosti a provedení.  

9.2 Zákazník nemá právo na zrušení celé nebo částečné 
objednávky již potvrzené zhotovitelem nebo její modifikaci, 
bez souhlasu zhotovitele. 

9.3 V případě požadovaných kontrol při výrobě, si zhotovitel 
vyhrazuje právo pokračovat ve výrobě i bez přítomnosti 
zákazníka, nedostaví-li se ke kontrole v dohodnutém čase a 
místě. Má se za to, že taková kontrola proběhla bez závad. 

9.4 Zhotovitel si vyhrazuje právo na toleranci dodaného množství 

tiskovin ve výši +- 2 % z celkového nákladu.  
9.5 Zákazník může požadovat, aby výsledná barevnost 

odpovídala, v rámci technicky možných limitů a běžně 
dosažitelné přesnosti, barevnosti předlohy. Jako barevně 
závaznou předlohu lze považovat zásadně jen nátisk, 
zhotovený z finálních tiskových dat, v souladu s požadavky 
normy ISO 12 647-7 a vyhovující limitům odchylek, které jsou 
uvedeny v této normě. Nátisk musí simulovat výstupní tiskové 
podmínky podle ISO 12647-2:2004/Amd1:2007  nebo  ISO 
12647-2:2013, včetně správného typu papíru dle objednávky 
tisku a se zahrnutím vlivu optických zjasňovačů. 

9.6 V případě nejasností nebo sporu je nutné splnění výše 
uvedených podmínek u nátisku ověřit, a to proměřením 
nátisku nebo zhotovením nového nátisku, prokazatelně 
vyhovujícího výše uvedeným požadavkům, a to zásadně se 
zákazníkem k tisku dodaného tiskového souboru, a 
následným porovnáním tohoto referenčního nátisku se 
sporným nátiskem a tiskem. 

9.7 Za barevně závaznou předlohu nelze bez předchozí 
oboustranné dohody přijímat výtisky z jiných tiskáren ani 
další produkty. Výtisky z předchozí produkce tiskárny Triangl 
(například starší čísla časopisu) lze připustit pro předchozí 
oboustranné dohodě a za podmínky, že barevná data v 
tiskovém souboru nebyla proti původnímu vzoru změněna a 
tisk probíhá na identický typ papíru. 

9.8 Zhotovitel produkuje tiskoviny v barevnosti vyhovující 
požadavkům standardu ISO 12647-2:2004/Amd 1:2007 nebo 
ISO 12647-2:2013 pro zde uvedené typy papírů (lesklý a 

matný natíraný, bezvodý ofsetový bílý). Pokud není dodána a 
odsouhlasena barevná předloha, či zákazník neurčí barevnost 
jiným způsobem (například schváleným náhledem u stroje), 
není možné barevnost tisku reklamovat pokud tisk naplní, při 
vyhodnocení postupy, uvedenými ve standardu ISO 12647-
2:2004/Amd 1:2007 nebo  ISO 12647-2:2013, cílové hodnoty 
daného standardu v platných limitech tolerancí. 

9.9 Při tisku na papír, jehož vlastnosti (zejména typ povrchu, 
bělost, obsah zjasňovačů) se výrazně liší od vlastností papíru, 
vyjmenovaných ve standardu ISO 12647-2:2004/Amd 1:2007 
nebo ISO 12647-2:2013, je nutné počítat s přiměřenou 
odchylkou od cílových hodnot standardu. 

9.10 Barevnost přímých barev je možné posuzovat podle vzorníku 
nebo oficiálně vydaných hodnot jen za předpokladu, že je tisk 
proveden na papír, odpovídající papíru předepsanému ve 
vzorníku přímých barev. V ostatních případech (zejména, ale 
nejen tisk na papíry s nestandardním obsahem zjasňovačů, 
nenatírané papíry, kartóny, atd) je nutné počítat s odchylkou 
tištěné barvy proti standardu ve vzorníku. Předlohy pro 
barevnost přímých barev, jako jsou např. speciální nátisky, je 
možné připustit po oboustranné dohodě, tiskárna si přitom 
může vymínit nutnost schválení finální barevnosti tisku 
zákazníkem. 

9.11 Při knihařském zpracování je tolerance rozměrů +- 1 mm na 
každou stranu.  

9.12 V případě prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti po 
dobu delší než sedm (7) dnů je zhotovitel oprávněn od 
smlouvy odstoupit. Za prodlení s poskytnutím součinnosti je 
považováno i prodlení s úhradou zálohové faktury či faktury, 
jíž je vyúčtována část poskytnutého plnění. 

9.13 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit poté, 
co zjistí, že požadované dílo objednatelem může být 
posouzeno jako jednání v rozporu s právními předpisy. 
V takovém případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši předpokládané ceny díla. 

9.14 Objednatel je výlučně odpovědný za dodržení právních 
předpisů souvisejících s objednávaným dílem, a to zejména 
za řádné vypořádání všech autorských a jiných nároků třetích 

osob vztahujících se k jeho podkladům. Pro případ, že bude 
zhotoviteli uložena povinnost uhradit tyto náklady soudem 
a/nebo orgánem veřejné moci, pak se objednatel zavazuje 
tyto náklady a náklady zhotovitele v příslušném řízení uhradit 
ve lhůtě sedmi (7) dnů od doručení výzvy k plnění. 

9.15 Objednatel bere na vědomí, že zhotoviteli není znám 
následný záměr v nakládání s dílem, a proto zhotovitel není 
povinen, jakkoliv kontrolovat dodávané podklady, zda tyto 
podklady odpovídají zákazníkem předpokládanému záměru.  

9.16 Zakázky spočívajících pouze v knihařském zpracování 
objednatelem dodaných vytištěných archů, se řídí navíc 
těmito ustanoveními:  

▪ Požadavky na přídavky pro knihařské práce činní 10 % z 
celkového nákladu počínaje nákladem 500 ks. Pro nižší 
náklady jsou přídavky vyšší. Bude-li přídavek dodán nižší, je 
nutné o tom informovat před výrobou obchodního zástupce 

zhotovitele a dohodnout se na řešení tohoto nedostatečného 
přídavku. Pokud nebude nedostatečný přídavek vyřešen, 
zhotovitel dodá množství adekvátně pod náklad.  

▪ Objednatelem dodané archy i obálky musí obsahovat 
ořezové značky s 3 mm bezpečnou zónou. V případě, že 
dodaný materiál takovým požadavkům nevyhovuje, 
neodpovídá zhotovitel za vady knihařského zpracování tím 
způsobené. 

▪ Pokud knihařské složky nejsou označené hřbetním 
znaménkem umožňujícím kontrolu posloupnosti archů, je 
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společnost oprávněna dodat až o 10 % méně výrobků, než 
je výše celkově požadovaného nákladu. 

▪ Pro definici řazení stran po sobě jdoucích a z důvodu 
vyloučení chyby špatného seřazení stran je zhotovitelem 
vyžadována maketa. V případě mutací je nutná maketa na 
každou mutaci zvlášť. 

▪ Nebude-li souhlasit objednávka s maketou u knihařských 
zakázek, nebo ořezovými značkami na produktu, není 
společnost povinna provádět dílo do té doby, než se 
skutečnost potvrdí objednatelem. O danou dobu (od výzvy 
objednatele až po obdržení jeho stanoviska) se prodlouží 
termín provádění díla.  

▪ Objednatel je povinen návoz knihařské zakázky dodat řádně 
označený, s dodacím listem, který bude obsahovat název 
zákazníka a název objednané zakázky. 

▪ V případě výskytu ztížených podmínek způsobených 
nekvalitním zpracováním dodaného materiálu je zhotovitel 
oprávněn zakázku vyřadit ze zpracování do vyřešení dalšího 
postupu s objednatelem. Vícenáklady s tímto spojené je 
společnost oprávněna objednateli vyúčtovat. 

▪ V případě knihařských zakázek z dodaných vytištěných 
plochých archů, nemůže zhotovitel garantovat kvalitu vazeb 
v případě použití netestovaných barev a laků. Z důvodu 
rizika, že neotestované barvy a laky mohou reagovat s 
lepidly a může zde docházet k migraci olejů do lepidel. 
Zhotovitel doporučuje tento typ barev a laků, u kterých ručí 
za kvalitu vazeb: 
Barvy: NOVAVIT F1000 WIN BIO / FlintGroup / 
Laky: 

ACRYLAC SEMI MATT 
ACRYLAC MATT EXTRA 
ACRYLAC GLOSS 
ACRYLAC SPECIAL PRIMER GLOSS 
ACRYLAC GLOSS – S 

X. Místo a doba dodání 

10.1 Dodací termín musí být zhotovitelem vždy potvrzen. 

10.2 Zhotovitel zhotoví dílo ve svém sídle, kde bude dílo 
připraveno k dodání objednateli.  

10.3 Zhotovitel dodá objednateli dílo v termínu určeném ve 
smlouvě/objednávce, a to za předpokladu řádného  
a včasného splnění povinností zákazníka stanovených 
ve smlouvě a těchto VOP, případně v termínu 
pozdějším, dojde-li k jeho písemnému prodloužení 
smlouvou/objednávkou a/nebo těmito VOP. Není-li 
výslovně stanoveno jinak, je zhotovitel oprávněn 
dodat objednateli dílo i po částech. 

10.4 Při převzetí je zákazník povinen podepsat dodací listy. 
10.5 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli běžně 

zabalené, popřípadě na paletách, které je povinen 
zhotoviteli vrátit při převzetí díla.  

10.6 V případě prodlení objednatele s převzetím díla delším 
sedmi (7) dnů od sjednaného termínu dodání se 
považuje dílo za dodané. Současně je objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení 
s faktickým převzetím díla od objednatele až do výše 
10% celkové ceny díla. 

10.7 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že nepřevzetím 
díla objednatelem není dotčena povinnost uhradit zhotoviteli 
cenu díla. 

10.8 V případě, že prodlení objednatele s převzetím díla od 
zhotovitele přesáhne třicet (30) dnů je zhotovitel oprávněn 
od smlouvy odstoupit, zboží na náklady objednatele 
zlikvidovat. 

10.9 V případě, že je zhotovitel v prodlení s dokončením zakázky, 
zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 
% z ceny nezhotovených publikací za každý den prodlení 
maximálně do výše 10% ceny zakázky. Tento nárok musí 
objednatel vznést nejpozději do 7 dnů po dohodnutém 
termínu dodání, a to písemnou formou, jinak zanikne. 

10.10 Nebezpečí škody díla přechází na objednatele okamžikem 
dodání a převzetím díla objednatelem, a i jím v rozdělovníku 
určenou třetí osobou 

10.11 Vlastnické právo k dílu nabude objednatel okamžikem plné 
úhrady ceny díla vč. DPH. 

XI. Cena zakázky 

11.1 Cena díla a veškeré údaje týkající se ceny či finančního plnění 
jsou vždy uváděny bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH“), není-li výslovně stanoveno jinak.  

11.2 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou 
ve smlouvě, přičemž rozhodující je množství skutečně 
zhotoveného díla 

11.3 K ceně díla bude (bez ohledu na skutečnost, zda objednatel 

je plátcem DPH či nikoliv) připočtena DPH v zákonem 
stanovené výši. 

11.4 Sazba DPH u tiskovin je uplatňována podle ustanovení zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění. Sazba DPH je závislá 
na věcném obsahu tiskoviny. S ohledem na vysokou rychlost 
zpracování zakázky, jazykovým mutacím a pozdních 
termínech dodání tiskových dat ručí objednatel za to, že 
dodaná data budou odpovídat v objednávce požadované 
sazbě DPH. 

11.5 Nárok na zaplacení ceny zhotoviteli díla vzniká provedením 
díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem nebo 
předáním díla prvnímu dopravci, stejně jako uplynutím 7 dnů 
od sjednaného termínu pro převzetí díla objednatelem. 

11.6 Úhradu ceny díla provede objednatel na základě faktury 
zhotovitele, a to nejpozději v den splatnosti uvedené na 
faktuře. 

11.7 Objednatel není oprávněn pozdržet žádnou platbu jakékoliv 

části smluvní ceny z jakéhokoliv důvodu a je povinen uhradit 
řádně celou smluvní cenu podle uzavřené smlouvy o dílo. 
Započtení pohledávky objednatele za zhotovitelem se bez 
písemného souhlasu nepřipouští. 

11.8 V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitých závazků 
vyplývajících ze závazkového vztahu je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli zaplacení smluvního úroku 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

11.9 Cenou zakázky se rozumí cena dle uzavřené smlouvy nebo 
objednávky. Jedná se o cenu bez DPH, pokud není uvedeno 
jinak. 

11.10 Pokud na straně objednatele nastane prodlení s předchozími 
platbami nebo pokud se společnost dozví o špatných 
majetkových poměrech objednatele, je společnost oprávněna 
od objednávky / smlouvy, pokud ještě nebyla splněna, 
odstoupit.  

XII. Reklamace 

12.1 Pokud má dílo v době jeho dodání objednateli vadu, 
objednatel musí podat zhotoviteli neprodleně písemnou 
zprávu (e-mail je akceptován) o této skutečnosti s popisem 
vady, jejím projevem, způsobem jejího zjištění a 
navrhovaným způsobem odstranění vady; a to bezodkladně, 
nejpozději však do tří (3) dnů od převzetí zboží, provedení 
prohlídky či uplynutí lhůty k prohlídce. Pokud vada není 
oznámena včas ve výše stanovené lhůtě, veškerá práva 
objednatele s uplatněním vady zanikají.  
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12.2 V případě sporného názoru obou smluvních stran k posouzení 
kvality provedeného díla se smluvní strany zavazují 
respektovat stanovisko nezávislého soudního znalce z oboru 
polygrafie, na němž se smluvní strany shodnou, nebo jehož 
stanoví příslušný soud. 

12.3 Zhotovitel navrhne způsob řešení reklamovaného plnění, zda 
bude nahrazováno vadné plnění novým plněním či zda 
reklamace bude řešena dobropisováním vadného plnění. 

12.4 Při řádném uplatnění vady a řešení vadného plnění formou 
poskytnutí nového plnění musí zhotovitel vadu odstranit ve 
lhůtě dohodnuté se zákazníkem s přihlédnutí k povaze vady 
a kapacitním možnostem zhotovitele. 

12.5 V případě, že vada vznikla z důvodů výlučně přičitatelných 
zhotoviteli, bude vada odstraněna na náklady zhotovitele. 
V ostatních případech bude vada odstraněna na náklady 
objednatele. 

12.6 S ohledem na povinnost objednatele provést prohlídku díla 
a/nebo vzorku bezodkladně po jeho dodání, nejpozději do tří 
(3) dnů od jeho převzetí, nebude zhotovitel žádným 
způsobem odpovědný za množstevní ani žádné zjevné vady 
díla ani za žádné poškození díla vzniklé během přepravy 
produktu.  

12.7 Zhotovitel neodpovídá za vady díla a případnou škodu 
způsobenou tím, že použil na základě požadavku objednatele 
jím dodané podklady, např. k tisku jím vybraný či dodaný 
papír, barvy či jiné komponenty.  

XIII. Omezení odpovědnosti 

13.1 Objednatel prohlašuje, že souhlasí s tím, že veškerá úhrnná 
předvídatelná škoda (jak přímá, tak i nepřímá, či škoda 
vzniklá zákazníkům objednatele), jež může objednateli 
vzniknout při plnění smlouvy z jednoho či více porušení 
smluvních či zákonných povinností zhotovitele, může 
dosáhnout nejvýše 50 % ceny díla. Z tohoto důvodu 
objednatel a zhotovitel ujednávají, že odpovědnost 
zhotovitele za jakékoliv škody nesmí překročit 50% ceny díla 
bez DPH. 

13.2 Bez ohledu na jakékoliv jiné ustanovení smlouvy nebo těchto 
VOP je právo objednatele na zaplacení náhrady škody až do 
výše 50% ceny díla bez DPH jediným a výhradním nápravným 
opatřením, na které má objednatel nárok a současně jedinou 
a výhradní povinností zhotovitele v případě jeho porušení je 
uhradit takto stanovenou škodu.  

13.3 Okolnosti vyšší moci vylučují aplikovatelnost nároku 
objednatele na náhradu škody vůči zhotoviteli. 

XIV. Důvěrnost 

14.1 Smluvní strany berou na vědomí, že obsah 
smlouvy/objednávky, jakož i informace, sdělené smluvním 
stranám nebo získané smluvními stranami, a to bez ohledu 
na to, zda v písemné či jiné formě, v průběhu jednání o 
uzavření zakázky v průběhu jejího plnění, jsou informacemi 
důvěrného charakteru ve smyslu § 1730 občanského 
zákoníku a tvoří předmět obchodního tajemství každé ze 
smluvních stran a tudíž jako takové požívají ochrany 

poskytované občanským zákoníkem a dalšími právními 
předpisy (dále jen „důvěrné informace“). 

14.2 Povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku se nevztahuje na 
případy, kdy důvěrné informace jsou nebo se staly veřejně 
známými nebo veřejně přístupnými jinak, než zaviněním 
příslušné smluvní strany nebo osob, kterým smluvní strany 
důvěrné informace v souladu s touto smlouvou zpřístupnily, 
byly příslušnou smluvní stranou sděleny bez porušení této 
smlouvy, je příslušná smluvní strana povinna zveřejnit, 
uveřejnit nebo poskytnout třetí osobě na základě platných 

právních předpisů nebo rozhodnutí státních orgánů, byly 
sděleny třetí osobě na základě písemného dohody smluvních 
stran. 

14.3 Smluvní strany jsou oprávněny důvěrné informace sdělovat 
svým právním a daňovým poradcům s tím, že jsou povinny 
zavázat takové osoby závazkem mlčenlivosti v rozsahu 
stanoveném v tomto článku s tím, že takové osoby nebudou 
oprávněny poskytovat důvěrné informace dalším osobám. 

14.4 Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel je oprávněn uvést 
referenci o realizované zakázce při výkonu své podnikatelské 
činnosti s výjimkou ceny díla. 

XV. Volba práva a soudu 

15.1 Tyto obchodní podmínky, závazkový vztah, práva a 
povinnosti stran v závazkovém vztahu upravená  
či z něj vyplývající, včetně záležitostí v těchto obchodních 
podmínkách či v závazkovém vztahu výslovně neupravených 
se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, 
zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

15.2 Pro řešení veškerých sporů ze závazkového vztahu je 

k projednání jejich věci místně příslušný obecný soud 
zhotovitele. 

15.3 Smlouvu, objednávku, obchodních podmínky v průběhu 
provádění díla lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze 
písemnými, průběžně číslovanými dodatky, které musí být 
jako takové označeny a podepsány účastníky. Tyto dodatky 
odpovídají stejnému režimu jako jejich závazkový vztah. 

XVI. Závěrečná ustanovení 

16.1 Jednotlivá ustanovení smlouvy/objednávky a obchodních 
podmínek jsou na sobě navzájem nezávislá. V případě 
rozporu ustanovení smlouvy a obchodních podmínek bude 
použito znění ve smlouvě. 

16.2 Pokud některé ustanovení smlouvy nebo obchodních 
podmínek bude shledáno nepřípustným, neplatným nebo 
nevymahatelným dle rozhodného práva, neovlivní takové 
ustanovení platnost ani vymahatelnosti ostatních ustanovení 
smlouvy/objednávky a obchodních podmínek. 

16.3 Smluvní strany se zavazují, že veškerá nepřípustná, neplatná 
a nevymahatelná ustanovení smlouvy, obchodních podmínek 
nahradí ustanoveními a podmínkami přípustnými, platnými a 
vymahatelnými, jejichž smysl a účel bude co nejbližší 
původním nepřípustným, neplatným či neaplikovatelným 
ustanovením.  

16.4 Zhotovitel má právo měnit tyto obchodní podmínky bez 
předchozího upozornění s tím, že objednatel se zavazuje 
informovat se o aktuálních obchodních podmínkách na 
internetové adrese zhotovitele.  

16.5 Změny nebo doplnění smlouvy vyžadují formu písemného 
dodatku podepsaného všemi účastníky, které zavazuje. To 
neplatí v případě ústní dohody potvrzené e-mailovou 
zprávou, jíž dojde k drobným parametrickým změnám díla 
atp. 

16.6 Objednatel nesmí bez předchozího písemného prohlášení 
zhotovitele postoupit třetí osobě smlouvu ani žádnou její část, 

ani žádné své právo, závazek či zájem vyplývající ze smlouvy 
a/nebo těchto obchodních podmínek. Takovéto postoupení je 
neplatné. 

Účinnost od 1.5.2019 Triangl, a.s. 


