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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ MECHANIZAČNÍCH SLUŽEB 

SPOLEČNOSTÍ JASNO, spol. s r.o. 

- znění účinné ode dne 1. 1. 2020- 

 

 

 

I. Úvodní ustanovení 

1.1 Občanský zákoník umožňuje nahradit určitou část smlouvy odkazem na všeobecné obchodní 

podmínky. 

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti JASNO, spol. s r.o., se sídlem: Jasenná 306,             

PSČ: 76312, IČO: 18757553, DIČ: CZ18757553 (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí každé smlouvy o 

dílo, kde zhotovitelem díla a poskytovatelem mechanizačních služeb je společnost JASNO, spol. s r.o. 

(dále jen zhotovitel) a objednatelem díla na poskytnutí mechanizačních služeb je fyzická nebo právnická 

osoba, tuzemská či zahraniční osoba (dále jen objednatel). 

1.3 Jednotlivá ustanovení těchto VOP platí, pokud není v konkrétní písemné smlouvě mezi objednatelem 

a zhotovitelem stanovena jiná úprava. 

 

II. Přistavení stroje, pohonné hmoty 

2.1 Přistavení strojů k objednateli na místo provádění díla zajišťuje zhotovitel, objednateli vyúčtuje  

náklady za motorovou naftu a adblue, které budou spotřebovány přistavením. 

2.2 V případě zakázek malého rozsahu (jednodenní zakázky), je zhotovitel oprávněn vyúčtovat veškeré 

náklady spojené s přistavením stroje. 

2.3 Objednatel dodá na svůj náklad zhotoviteli pohonné hmoty nutné k provádění díla (motorovou naftu  

a adblue). 

2.4 Objednatel garantuje kvalitu čerpaných pohonných hmot dle platné normy ČSN EN 590. V případě 

načerpání nekvalitních pohonných hmot nese objednatel riziko a odpovědnost za škody vzniklé na 

strojích z důvodu načerpání nekvalitních pohonných hmot. 

2.5 Objednatel zajistí průběžné dodávky pohonných hmot tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo 

k jejich nedostatku. 

 

III. Ubytování a stravování obsluhy strojů 

3.1 Objednatel na své vlastní náklady zajistí pro obsluhu strojů ubytování odpovídající úrovně. 

Odpovídající úrovní ubytování je zajištění vlastního lůžko v čistém, zdravotně nezávadném prostředí pro 

každého člena osádky zhotovitele, dispozice koupelny a toalety splňující základní požadavky denní 

hygieny. 

3.2 Ubytování zajistí objednatel na své náklady po dobu provádění díla v případě, že dílo bude 

realizováno ve dvou a více kalendářních dnech a v případě potřeby nocleh den před zahájením 

smluvených prací a v den jejich ukončení. Přerušením provádění díla vlivem špatných klimatických 

podmínek nezaniká povinnost objednatele i nadále zajišťovat ubytování, až do doby ukončení díla. 

V případě déletrvajícího přerušení prací (2 a více dnů) má objednatel možnost ubytování nahradit 

odvozem osádky do sídla zhotovitele a zpět. 

3.3 Objednatel na své vlastní náklady zajistí v průběhu pobytu stravování pro obsluhu strojů v rozsahu 

jídlo 3x denně -  snídaně, teplý oběd, večeře, tekutiny (min. 2 litry denně) pro každého člena osádky 

zhotovitele.  
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IV. Práce ve ztížených podmínkách 

4.1 Zhotovitel má právo v případě prací ve ztížených podmínkách navýšit cenu díla. Ztíženými 

podmínkami se rozumí svahovitost, prostoje zaviněné objednavatelem, polehlost polí, kamenitost polí, 

nadměrné výnosy, nízké výnosy slámy malá rozloha polí, vyřezávání motouzů z rozmetadel, ztížená 

manipulace, velké přepravní vzdálenosti, aj. 

 

Výše příplatků za práci ve ztížených podmínkách 

svahovitost nad 12° příplatek 10 % 

výnosy obilí nad 70 q/ha příplatek 5 % 

sečení z jedné strany (polehlost) příplatek 50 % 

kamenitost pozemků příplatek 30 %  

nízké výnosy slámy min. sazba za lisování 600 Kč/ha (bez DPH) 

vyřezávání motouzů z rozmetadel 300 Kč/hod (bez DPH) 

nadměrné přepravní vzdálenosti, přesuny strojů 60 Kč/km (bez DPH) 

zdržení - plnění cisteren – v případě, že plnění 

návozních cisteren 32 m3 přesáhne dobu 15 min. 
2500 Kč/hod 

ostatní zdržení – nestandardní podmínky min. hod. sazby strojů dle jednotlivých operací 

 

 

V. Parkování strojů, uskladnění a výdej spotřebního materiálu 

5.1 Objednatel je povinen bezplatně zajistit bezpečné místo pro parkování strojů po dobu vykonávání 

smluveného díla a to tak, aby nedošlo k poškození strojů z titulu vandalismu, přírodních živlů, popř. 

odcizení stroje, jeho částí, vybavení a spotřebních materiálů. 

5.2 Objednatel je povinen zajistit bezpečné uskladnění a včasný výdej spotřebního materiálu potřebného 

pro realizaci díla.  

 

VI. Překážky a přerušení díla  

6.1 Objednatel je povinen obsluhu stroje informovat o neoznačených překážkách na sklízených, 

manipulačních a skladovacích plochách a tyto překážky označit. Překážkou se rozumí každá věc 

nacházející se na sklízených, manipulačních, skladovacích plochách a ve sklízené hmotě, která při 

kontaktu se sklízecím strojem stroj poškodí. Označením překážky se rozumí zajištění její viditelnosti tak, 

aby byla dostatečně viditelná z místa obsluhy stroje, nebyla zakryta, nesplývala s porostem ani terénem a 

obsluha troje se jí mohla včas a bezpečně vyhnout či stroj zastavit.      

6.2 Objednatel je povinen zajistit příjezd ke sklízeným, manipulačním a skladovacím plochám tak, aby 

nedošlo k poškození strojů a příjezdových komunikací s ohledem na rozměry a váhu stroje. 

6.3 Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené z důvodu neoznačené překážky, při zimní údržbě 

komunikací také za škody způsobené tíhou nebo tlakem sněhu a škody způsobené používáním 

sněhových řetězů.    

6.4 Objednatel je v případě technických či technologických překážek oprávněn provádění díla přerušit a 

realizovat dílo po částech. 

6.5 Zhotovitel je oprávněn z důvodu zásahu vyšší moci provádění díla přerušit nebo pozastavit, případně 

dílo nedokončit nebo na provedení díla nenastoupit. Za zásah vyšší moci se považuje nepředvídatelná a 

nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele. V takovém případě nezvniká objednateli 

nárok na náhradu škody. 
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VII. Hlášení prostojů způsobených objednavatelem 

7.1 Objednatel je povinen hlásit kontaktní osobě zhotovitele prostoje stroje způsobené organizací práce, 

poškozením stroje v důsledku neoznačené překážky v terénu, nedostatkem pohonných hmot, velkého 

množství motouzů v rozmetadlech.  

 

 

VIII. Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

8.1 Objednavatel zajistí průběžnou kontrolu provádění díla, v případě zjištění závad je povinen 

provádění díla neprodleně přerušit a o této skutečnosti informovat zástupce zhotovitele k sjednání 

nápravy. V opačném případě se považuje provádění díla za řádné. 

 

IX. Znečistění komunikací 

9.1 V případě znečistění veřejných komunikací sklizňovými stroji je objednatel povinen znečistění 

označit tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti ostatních účastníků silničního provozu a na svůj náklad 

znečistění komunikace odstranit. 

 

 

X. Výpočet skutečné ceny díla a jeho fakturace 

10.1 Pokud je cena díla závislá na výkonu stroje (hod, km, ha), jsou pro výpočet skutečné ceny díla a její 

fakturaci rozhodné údaje a data zjištěná z GPS sledovacího zařízení umístěného ve stroji, nedohodnou-li 

se strany jinak.  

10.2. Přepravní (kilometrická) vzdálenost zahrnuje skutečně ujeté kilometry jedním strojem při jedné 

jeho obrátce (na pole, po poli, z pole).  

10.3 Pokud je cena díla závislá na technickém parametru stroje (tzn. m3), jsou pro výpočet skutečné 

ceny díla a její fakturaci rozhodné technické parametry udávané výrobcem stroje.     

10.4 Dokladem o provedení díla je předávací protokol případně záznam o provozu vozidla potvrzený 

pověřenou (kontaktní) osobou objednatele.  

 

 

XI. Nepřetržitý provoz  

11.1 V případě dohody objednatele a zhotovitele na nepřetržitém provozu je objednatel povinen zajistit, 

aby zhotovitel mohl provádět dílo v nepřetržitém provozu (24 hod. denně). V případě, že bude 

nepřetržité provádění díla přerušeno objednatelem či v důsledku toho, že objednatel provádění díla 

v nepřetržitém provozu nezajistil, má zhotovitel právo účtovat přirážku ve výši 15% z dohodnuté ceny 

díla a od smlouvy o dílo odstoupit.     

 

 

XII. Ustanovení závěrečná  

Pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak, řídí se právní vztahy vzniklé ze smlouvy o dílo právem 

ČR, ustanoveními smlouvy o dílo, těmito obchodními podmínkami a občanským zákoníkem.  

 

 

V Jasenné, dne 1. 1. 2020 

 

  Ing. Jiří Mikuláštík  

  jednatel společnosti 
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