
 

Dodatek   VŠEOBECNÝCH  OBCHODNÍCH  PODMÍNEK  

  Výroba designových webových stránek  

1. Objednávka 

1.1.  Předmětem objednávky je výroba designových webových stránek (dále jen Dílo) 

1.2. Objednávka je uzavřena prostřednictvím zaznamenaného hlasového souhlasu objednatele. 

Tímto vzniká smluvní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem. 

1.3. Objednatel je povinen předat poskytovateli potřebné materiály nezbytné pro provedení předmětu 

smlouvy co nejdříve po zaplacení objednávky a poskytnout potřebnou součinnost. Pokud takto 

neučiní a tato skutečnost znemožní Poskytovateli řádné plnění smluvených podmínek (např. termín 

dodání) v Objednávce, Poskytovatel nenese za nesplnění těchto smluvních podmínek odpovědnost. 

1.4. Poskytovatel zahájí výrobu po datu uhrazení faktury a dodání potřebných   materiálů nezbytných pro 

provedení předmětu smlouvy  

 

2. Předání díla 

2.1. Dílo se považuje za hotové při splnění všech smluvených podmínek.  

2.2. Dílo se považuje za předané schválením Objednatele. 

 

3. Všeobecná ustanovení  

3.1. Objednáním Díla (designových webových stránek) objednatel objednává standardizovaný vzor  

webových stránek, který je přizpůsobitelný vloženým obsahem, barevností a strukturou obsahu při 

zachování dané  funkčností a podoby . 

3.2. Pokud Objednatelovy požadavky na funkčnost  Díla překročí rámec Objednávky, Poskytovatel zpracuje 

na další funkce individuální kalkulaci, na základě které musí Objednatel tyto další funkce doobjednat  

a zaplatit. 

3.3. Služby spojené s hostingem a doménou (pokud si doménu nespravuje Objednatel sám)   jsou 

provozovány a fakturovány samostatně (obvykle 1x ročně) . 

3.4. Po předání Díla má Objednatel právo na drobné změny po dobu jednoho týdne od předání Díla. 

Podstatné změny konceptu Díla však mohou být zpoplatněny . Zda je změna podstatná určí 

Poskytovatel.  

3.5. Po předání Díla Poskytovatel předá Objednateli výslednou práci se všemi smluvenými náležitostmi.  

3.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo prezentovat Dílo v rámci svých referenčních zakázek. 

 

4. Autorská práva  

4.1. Výstupním produktem objednaného Díla je soubor dat funkčního webu, připravený k publikaci. Data a 

kód jsou tím okamžikem majetkem zákazníka. Napojený redakční systém Eliška je majetkem Evropské 

databanky chráněným autorskými právy.  

4.2. Licence se poskytuje jako časově a místně neomezená.  

4.3. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla. 

 

5. Reklamace a odpovědnost za vady  

5.1. Poskytovatel se zavazuje své závazky plnit svědomitě a své služby poskytovat v souladu se zákony 

České republiky a mezinárodně platnými předpisy.  



 

5.2. Poskytovatel je zodpovědný za Dílo po stránce technické a funkční, po stránce obsahové je odpovědný 

v plném rozsahu Objednatel, stejně tak Objednatel plně odpovídá za obsahovou stránku předávaných 

podkladů určených k publikování tak, aby nebyla v rozporu s obecně platnými zákony ČR.  

5.3. Objednatel  určí  pověřeného zástupce pro jednání s Poskytovatelem v záležitostech výroby, podoby a 

funkcí objednaného Díla. Požadavky a názory tohoto pověřeného zástupce považuje Evropská 

databanka za názory a požadavky Objednatele.   V případě změny pověřeného zástupce objednatele 

považuje Evropská databanka za závazné a směrodatné názory a požadavky již do vyráběného Díla 

zapracované. Nový pověřený zástupce tak může svými názory a požadavky dosud vyhotovenou 

podobu Díla rozvíjet nebo upravovat, ovšem ne ji měnit. 

 

6. Odstoupení od smlouvy  

6.1. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě nedodržení lhůty 30 dnů pro vyhotovení 

funkčního a pro testování určeného návrhu stránky. Lhůta 30 dnů začíná běžet datem dodání 

veškerých podkladů nutných pro vyhotovení Díla (za předpokladu , že faktura za dílo bude uhrazena) 

6.2. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě nepoužitelnosti Díla pro sjednaný účel. 

6.3. Nekomunikuje-li Objednatel s Poskytovatelem déle jak půl roku od uhrazení faktury nebo déle jak půl 

roku od uhrazení faktury nedodal podklady nutné k zahájení výroby Díla, je to důvod pro okamžité 

vypovězení smluvních vztahů bez nároku na vrácení zaplacené částky za výrobu Díla.  

 

7. Závěrečná ustanovení  

7.1. Těmito obchodními podmínkami se řídí smluvní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem, který 

vzniká na základě Objednávky  uzavřené prostřednictvím zaznamenaného hlasového souhlasu 

objednatele.  

7.2. Případné spory obou stran se budou řešit přednostně dohodou.  

 


