NUMBER ONE ADVERTISING, S.R.O. - Všeobecné smluvní podmínky pro eshopy
I.
Předmět smlouvy
Objednatel touto smlouvou zadává autorovi vypracování díla
specifikovaném v poli „Produkt“ této smlouvy.
b) Autor se touto smlouvou zavazuje vytvořit pro objednatele toto
dílo.

Cena

a)

Práva a povinnosti objednatele
a) Objednatel se zavazuje včas zaplatit obdržené (proforma) faktury.

a)

Objednatel se zavazuje za vytvoření díla a svolení k užití díla v
tomto rozsahu zaplatit autorovi cenu ve výši specifikované v poli
Celková cena.
Čas plnění
a) Autor se zavazuje vytvořit autorské dílo v termínu, uvedeného
ve specifikaci díla.

b)

b)

c)

VI.
Odstoupení od smlouvy
a)
Smluvní strany mají možnost odstoupit od smlouvy v souladu
s příslušným ustanovením autorského zákona.
b) Objednatel může odstoupit od smlouvy, jestliže autor hrubým
způsobem nebo opakovaně porušuje nebo nedodržuje podmínky této
smlouvy, zejména pokud autor nevystaví bez závažného důvodu dílo
na internetu řádně ve stanoveném termínu po uhrazení dohodnuté
ceny, ani v dodatečné lhůtě, kterou mu objednatel poskytl, která však
musí být minimálně pracovních 10 dní.
c) Autor může odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel
porušuje nebo nedodržuje podmínky této smlouvy. V tomto případě je
Objednatel povinen uhradit způsobenou škodu Autorovi.

Pokud se strany nedohodnou jinak, výplata autorské odměny
bude provedena ve 2 etapách:
•
50% z dohodnuté ceny při podpisu této smlouvy
•
50% po schválení autorského díla
c) Pokud není dohodnuto jinak, součástí služeb je i pronájem
prostoru na serveru. Cena pronájmu prostoru je dle aktuálního ceníku.

Objednatel se zavazuje poskytnout autorovi součinnost, zejména
v zajištění potřebných podkladů k vytvoření předmětu autorského díla a
údajů pro provedení registrací na serverech třetích stran, předmět
smlouvy převzít a zaplatit za něj dodavateli dohodnutou cenu.
Převzetím se rozumí akceptace autorského díla ve chvíli, kdy splňuje
náležitosti dle této smlouvy.
Objednatel si v plném rozsahu ručí za obsah, včetně pravopisné a
stylistické správnosti.

d)

Objednavatel v plném rozsahu ručí za to, že obsah není v rozporu
s právním pořádkem České republiky, s mezinárodní smlouvou, jíž je
Česká republika vázána a která byla publikována ve Sbírce zákonů
nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, s dobrými mravy, se zásadami
poctivého obchodního styku. Objednatel zároveň ručí za to, že
poskytnuté podklady je možné publikovat dle smluveného rozsahu.

e)

Objednatel schvaluje předložené návrhy do 10-ti pracovních dnů
od zveřejnění autorem, pokud ze strany objednavatele není do 10 dnů
žádná písemná připomínka, bere se jako by bylo autorské dílo
schváleno bez připomínek a autor je oprávněn vystavit fakturu na
dohodnutou cenu.

f)

Pokud se strany nedohodnou jinak, objednatel není oprávněný
dožadovat se změny v technické specifikaci před dokončením
autorského díla.

g)

Bude-li autor v prodlení s předáním díla a toto nebude zapříčiněno
nedostatečnou součinností ze strany objednatele, je objednatel
oprávněn požadovat po autorovi slevu ve výši 0,1% z ceny díla za
každý den prodlení maximálně však 20% z ceny díla.
Práva a povinnosti autora
a) Autor si vyhrazuje právo nezahájit práce až do úhrady zálohy (je-li
její výše stanovena).
b) V případě prodlení s úhradou zálohy, případně s poskytnutím
potřebných podkladů pro realizaci je autor oprávněn dvojnásobně
prodloužit termín realizace.
c)
Autor si vyhrazuje právo nezahájit práce do kompletního dodání
podkladů pro tvorbu autorského díla.

d)

Autor je povinen zveřejnit autorské dílo na internetu a provést
registrace na serverech třetích stran až po uhrazení 100% ceny díla
včetně služeb nad základní rozsah. Umístění autorského díla je vázáno
na servery autora. Umístění je zpoplatněno dle aktuálního ceníku
webhostingu

e)

Bude-li objednatel v prodlení s předáním dohodnutých podkladů
dodavateli, je dodavatel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,1% z ceny díla za každý den zpoždění. O zpoždění se
automaticky prodlužují termíny realizace díla.

f)

V případě, že zanikne autorovi závazek dílo vytvořit, či dokončit z
vůle objednatele, aniž by byl autor v prodlení s plněním, zavazuje se
objednatel zaplatit dodavateli částku odpovídající poměrně aktuálnímu
rozsahu díla, nejméně však ve výši storno poplatku odpovídajícího
100% složené zálohy.

VII.

Záruky, odpovědnost za vady
Objednatel má právo na 10-ti denní zkušební lhůtu k prověření
funkčních vad díla. V tomto období má objednatel právo na bezplatnou
úpravu všech částí díla, které se odchylují od specifikace autorského
díla
b) Lhůta, specifikovaná v bodě a) tohoto článku se prodlužuje o
dobu, nezbytnou k odstranění funkčních vad díla.
c) Autor neodpovídá za funkční závady zjištěné po zkušební lhůtě,
nebo za závady způsobené neodborným nakládáním.

a)

Ostatní ujednání
a) Veškeré předané podklady a další informace, které si smluvní
strany předaly se považují za předmět obchodního tajemství a obě
smluvní strany se zavazují je udržovat v tajnosti i po ukončení platnosti
či účinnosti této smlouvy.
b)
Veškeré smluvní pokuty, storno-poplatky, penále a nedoplatky
jsou zúčtovatelné na základě odpovídajícího dokladu vystaveného
bezprostředně po ukončení platnosti smlouvy, či předání díla se
splatností 10-ti dnů.

c)

V případě prodlení s placením jednou ze stran, se strany dohodly
na smluvní pokutě ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
Za den splatnosti se přitom považuje datum připsání částky na účet
strany, která si platbu nárokuje.

d)

V případě prodlení s jakoukoliv platbou ze strany Objednatele je
Autor oprávněn pozastavit veškeré poskytované služby až do doby
vyrovnání závazků ze strany Objednatele.
Závěrečná ujednání
a) Objednatel dle této smlouvy nemá právo do díla zasahovat ani ho
pozměňovat bez předešlého souhlasu autora. Autorským dílem v tomto
bodě jsou myšleny zdrojové kódy.
b)
Pokud není ujednáno jinak, řídí se právní vztahy vyplývající z této
smlouvy ustanovením autorského zákona v platném znění.

g)
Objednatel nemá nárok na slevu z ceny díla pro případ, že se
rozhodne nevyužít plného rozsahu služeb obsažených v této smlouvě.

c)

h)
Autor si vyhrazuje právo zapracovat do díla své autorství včetně
data vytvoření tohoto díla.

d)
Dodatky a změny této smlouvy jsou platné a závazné jen
v písemné formě.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a je
zhotovena ve 2 exemplářích, z nichž 1 obdrží autor a 1 objednatel.

platnost dokumentu od 1.1.2011

Všeobecné smluvní podmínky
e)

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory nejprve smírnou
cestou. Nebude-li vyřešení sporu smírnou cestou možné, bude se spor
řešit u rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a
Agrární komoře České republiky.

f)

Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí.

g)
Pokud by se stal některý bod smlouvy neplatným nebo
neúčinným, smluvní strany se dohodly nahradit tento bod bodem
platným a účinným se stejným významem

