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O B C H O D N Í  P O D M Í N K Y ,  P L A T N É  A  Ú Č I N N É  O D E  D N E  1 . 1 . 2 0 2 2  

Tyto obchodní podmínky spolu se smlouvou nebo elektronicky akceptovanou objednávkou (dále jen 

„Smlouva”) upravují nebo doplňují podmínky poskytování produktů a služeb (dále jen „dílo“) 

Zhotovitelem, design studiem MgA. David Polášek (doplňkové označení zhotovitele registrovanou 

ochrannou známkou NOVO DESIGN®) IČ: 87192098, DIČ: CZ8403174593, se sídlem Lhotka 48, 

Hradčovice, PSČ 687 33, Česká republika, EU (dále jen „Zhotovitel“) svému odběrateli (dále jen 

„Objednatel“). 

1. Dílo 

1.1. Na základě Smlouvy Zhotovitel provádí grafické, designérské, návrhářské, reklamní či obdobné 

činnosti, jejichž výsledkem je dílo – nehmotný výsledek činnosti, zejména v podobě počítačových 

návrhů, skic, výkresů, simulací či digitální audio-vizuální tvorby. Výsledné dílo je Zhotovitelem 

poskytováno zejména, nikoliv však výlučně, v CAD souborech (computer-aided design = 

počítačem podporované projektování; nebo míněno na obecný CAD systém jako computer-

aided drafting = počítačem podporované kreslení), vektorových a bitmapových souborech pro 

grafická díla, fotografiích, audiovizuálních dílech a textech. 

1.2. Vedle díla poskytovaného jako nehmotný výsledek činnosti Zhotovitele může být dílo současně 

provedeno též ve své hmotné, fyzické podobě jako model či prototyp v měřítku 1:1, zvětšeném 

či zmenšeném. Dílo ve své hmotné podobě může být vytvořeno z nejrůznějších materiálů 

pomocí nejrůznějších dostupných či dosud neobjevených technologií dle volby Zhotovitele nebo 

z ve Smlouvě výslovně ujednaných materiálů a použitých technologií. 

1.3. Smluvní strany sjednávají, že dílo vytvořené na základě Smlouvy je dílem vytvořeným na 

objednávku ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona 

a je Objednateli poskytováno k volné ruce a Objednatel je oprávněn s ním disponovat pro své 

podnikatelské účely bez jakéhokoliv časového, územního či věcného omezení. 

 

2. Dílo Zhotovitele a dílo subdodavatele 

2.1. Zhotovitel může ke zhotovení díla použít nebo do něj zapracovat jiné dílo či obdobný předmět 

duševního vlastnictví jiného původce či autora (dále jen „subdodavatel“). 

2.2. V případě, že dílo provedené Zhotovitelem v sobě zahrnuje i dílo subdodavatele, prohlašuje 

Zhotovitel, že dílo subdodavatele je v díle Zhotovitele zapracováno v souladu s příslušnými 

právními předpisy a licenční smlouvou uzavřenou se subdodavatelem. 

2.3. Součástí díla Zhotovitele je též podlicence k užití díla subdodavatele, je-li jí k řádnému užívání 

díla zapotřebí a nestanoví-li Smlouva odlišně. 

2.4. V ceně za dílo Zhotovitele již jsou zahrnuty veškeré případné licenční poplatky spojené s dílem 

subdodavatele, jakož i odměna subdodavatele. 

2.5. V případě, kdy Zhotoviteli poskytuje subjekt od Zhotovitele odlišný autorské dílo ve smyslu 

autorského zákona jako dílo zaměstnanecké či na objednávku, takový subjekt bere na vědomí a 

souhlasí s tím, že v ceně poskytnuté mu Zhotovitelem jako odměně za dílo je zahrnuta i odměna 

za právo Zhotovitele takové autorské dílo užívat, šířit, měnit, upravovat, přizpůsobovat, 

zapracovávat, zkoumat, rozvíjet a/nebo reprodukovat. Autorské dílo poskytnuté subjektem 

odlišným od Zhotovitele může Zhotovitel užívat a/nebo nakládat s ním dle předchozí věty 

v časově, územně a množstevně neomezeném rozsahu, a to prostřednictvím nejrůznějších 

prostředků, včetně takových, které dosud nebyly objeveny. 
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3. Uzavření Smlouvy 

3.1. Smlouva je uzavřena podpisem písemného vyhotovení smlouvy o dílo nebo potvrzením 

objednávky učiněné elektronicky, vždy za podmínky, že obsahuje všechny podstatné náležitosti 

právního jednání. 

3.2. Pokud byla smlouva uzavřena potvrzením elektronicky učiněné objednávky, mohou mezi sebou 

Zhotovitel a Objednatel svůj smluvní vztah upravit smlouvou v písemné formě, která doplňuje 

a/nebo upravuje smluvní vztah mezi Zhotovitelem a Objednatelem již existující. V takovém 

případě je rozhodná smlouva v písemné formě. 

 

4. Zánik Smlouvy 

4.1. Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy vedle případů upravených zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem také z důvodů upravených ve Smlouvě a v těchto podmínkách. 

4.2. Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy, pokud mu Objednatel neposkytne nezbytnou součinnost 

ve Zhotovitelem určené přiměřené lhůtě. Zhotovitel tímto upozorňuje Objednatele, že v případě 

marného uplynutí lhůty k poskytnutí součinnosti Objednatelem může Zhotovitel odstoupit od 

Smlouvy nebo si zajistit náhradní plnění na účet Objednatele. 

4.3. Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit v případě jejího porušení podstatným způsobem 

druhou smluvní stranou, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy se porušení Smlouvy stalo 

podstatným. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména: 

- na straně Zhotovitele: prodlení s dodávkou provedeného díla, které je delší než třicet 

(30) pracovních dnů po předchozí písemné výzvě obsahující dodatečnou přiměřenou 

lhůtu, porušení povinností při provádění díla, 

- na straně Objednatele: prodlení s platbou za cenu díla delší než čtrnáct (14) kalendářních 

dnů po předchozí písemné výzvě obsahující dodatečnou přiměřenou lhůtu, pokud se 

nejedná o situaci platební neschopnosti či insolvence Objednatele, neposkytnutí nezbytné 

součinnosti, nezaplacení dospělých úroku z prodlení, prodlení s úhradou splatné smluvní 

pokuty po dobu delší než čtrnáct (14) kalendářních dnů. 

Odstoupení od smlouvy z důvodu prodlení Zhotovitele s dodávkou provedeného díla delšího než 

třicet (30) pracovních dnů nebo pro prodlení Objednatele s platbou ceny za dílo delší než čtrnáct 

(14) kalendářních dnů je možné pouze po předchozí písemné výzvě druhé smluvní strany 

obsahující dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění povinnosti, ne však kratší než čtrnáct (14) 

kalendářních dnů. 

4.4. Odstoupení od Smlouvy vyžaduje vždy písemnou formu a musí být druhé smluvní straně 

doručeno.  
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4.5. V případě odstoupení od Smlouvy kterékoliv ze smluvních stran před dokončením díla má 

Zhotovitel právo volby, zda si ponechá rozpracované autorské dílo nebo zda takové dílo odevzdá 

Objednateli. V případě, že si Zhotovitel rozpracované dílo ponechá, účastníci provedou mezi 

sebou vypořádání v souladu s právními předpisy. Takto ponechané dílo je Zhotovitel oprávněn 

jakkoliv komerčně využít a poskytnout dalším subjektům. Objednatel je povinen Zhotovitelem 

dosud předané nebo sdílené výstupy vzniku díla nepoužívat, odstranit ze svých datových a jiných 

systémů a dodržovat mlčenlivost o podobě díla dokončeného, respektive rozpracovaného. 

4.6. V případě, že Zhotovitel odevzdá rozpracované dílo Objednateli dle článku 4. bodu 4.5. těchto 

obchodních podmínek, má vůči Objednateli právo na úhradu 

do té doby provedených prací. Pokud byla Zhotoviteli poskytnuta záloha nebo pokud byla cena 

za dílo hrazena po částech dle článku 6. bodu 6.7. těchto obchodních podmínek, není Zhotovitel 

povinen ničeho vracet a po Objednateli má právo žádat úhradu hodnoty 

do té doby provedených prací jdoucí nad rámec obdržených plnění. 

4.7. V případě, že si Zhotovitel rozpracované dílo ponechá dle článku 4. bodu 4.5. těchto obchodních 

podmínek, je oprávněn jej dokončit a dále využít v rámci své činnosti nebo zcizit své vlastnické 

právo k takovému dílu ve prospěch třetí osoby, bez ohledu na její vztah k Objednateli. 

Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se takového 

díla. 

4.8. Dojde-li k odstoupení od smlouvy Objednatelem v době, kdy je dílo dokončeno, ale nebylo 

předáno, je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit dohodnutou odměnu v plné výši, není-li ve 

Smlouvě odlišného ujednání nebo nepřenechá-li výslovně takové dílo Zhotoviteli, který s tím 

souhlasí. Je-li dílo ponecháno Zhotoviteli, užije se článek 4. bod 4.7. obdobně. 

4.9. Neuhradí-li Objednatel Zhotoviteli odměnu nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne odstoupení 

od smlouvy, je Zhotovitel oprávněn dílo na náklad a nebezpečí Objednatele prodat třetí osobě 

dle své vlastní volby a obdržené prostředky započíst na úhradu své odměny. 

 

5. Doručování 

5.1. Veškeré písemnosti, jakož i faktury jsou smluvní strany povinny zasílat elektronicky 

na e-mailovou adresu smluvní strany nebo v listinné podobě prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb na adresu sídla smluvní strany. 

5.2. Smluvní strany si mohou ve Smlouvě ujednat doručování i pouze jedním ze způsobů dle článku 

5. bodu 5.1. nebo i zcela jiný způsob doručování. 

5.3. V případě, že ve Smlouvě nebude uvedena e-mailová adresa smluvní strany, platí, 

že se této smluvní straně bude doručovat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

Taková smluvní strana může následně sdělit druhé smluvní straně v písemné formě svou e-

mailovou adresu pro doručování. Od té doby je možné smluvní straně doručovat oběma způsoby 

dle článku 5. bodu 5.1. těchto obchodních podmínek. 

5.4. Pokud byl ve Smlouvě dle článku 5. bodu 5.2. ujednán jiný způsob doručování a smluvní strana 

dodatečně oznámí svou e-mailovou adresu pro doručování, je možné smluvní straně doručovat 

oběma takovými způsoby, pokud s doručováním na e-mailovou adresu souhlasí druhá smluvní 

strana. 
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6. Cena za dílo 

6.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je podstatnou náležitostí Smlouvy, stejně jako 

způsob jejího hrazení. 

6.2. Cena za dílo bude Objednatelem uhrazena na základě faktury, kterou vystaví Zhotovitel po 

protokolárním převzetí díla Objednatelem. Splatnost faktury se sjednává na čtrnáct (14) 

kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. 

6.3. Úhrada ceny za dílo je možná i po částech, dohodnou-li se tak smluvní strany výslovně. 

6.4. Cena za dílo se má za řádně uhrazenou okamžikem jejího připsání na bankovní účet Zhotovitele, 

a to v plné výši. 

6.5. Cena díla se hradí v českých korunách, nedohodnou-li se smluvní strany ve Smlouvě jinak. Bude-

li cena díla hrazena v jiné měně než v českých korunách, přepočítává se cena díla dle aktuálního 

kurzu měn zveřejněného Českou národní bankou ke dni vystavení příslušné faktury. Není-li 

možné přepočet provést z důvodu, že Česká národní banka nevyhlašuje kurz pro měnu, v níž je 

cena díla hrazena, provede se přepočet ceny díla nejprve na americký dolar a poté na měnu, 

v níž bude cena díla hrazena. Totéž platí obdobně pro další platby uskutečňované v rámci vztahu 

smluvních stran. 

6.6. Zhotovitel má právo žádat poskytnutí zálohy a Objednatel je povinen ji poskytnout. Zhotovitel 

za tímto účelem vystaví fakturu, jejíž splatnost je čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne jejího 

vystavení. Takto může Zhotovitel postupovat i opakovaně. Záloha se započítává na cenu za dílo. 

Poskytnuté zálohy nesmí v součtu převyšovat sjednanou cenu za dílo. 

6.7. V závislosti na rozsahu a postupu prací může Zhotovitel žádat úhradu již provedených prací 

na díle. Objednatel je povinen takové žádosti vyhovět. Za tím účelem vystaví Zhotovitel fakturu, 

jejíž splatnost je čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Objednatel má před 

provedením úhrady právo žádat, aby Zhotovitel prokázal rozsah již vykonaných prací na díle.  

 

7. Místo provádění a předání díla 

7.1. Místem provádění díla je sídlo Zhotovitele nebo jiné jím zvolené místo. 

7.2. Požádá-li o to Objednatel, předvede mu Zhotovitel postup prací na díle. Objednatel může žádat 

takové předvedení i osobně v místě provádění díla Zhotovitelem. Objednatel je vždy povinen 

Zhotovitele písemně a v dostatečném časovém předstihu o tomto svém záměru informovat, 

nejméně však pět (5) pracovních dní předem. 

7.3. Předáním díla se rozumí stav, kdy je dílo dokončeno a Zhotoviteli je umožněno jeho užití. 

7.4. Vzniknou-li Zhotoviteli v souvislosti s předáním díla Objednateli náklady na balné, poštovné, 

přepravné či obdobné výdaje, je Objednatel povinen tyto náklady uhradit. V případě, že 

Zhotoviteli vzniknou cestovní či jiné přepravní náklady při osobním doručování díla Objednateli, 

je Objednatel povinen takové náhrady Zhotoviteli uhradit. 

7.5. Je-li dílo prováděno po částech a umožňuje-li to jeho povaha, mohou si smluvní strany ve 

Smlouvě ujednat, že dílo bude Objednateli předáváno po částech. To neplatí, pokud je pro účely 

předvedení díla potřeba všech jeho částí. 
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8. Vlastnické právo k dílu 

8.1. Do doby protokolárního předání díla bez výhrad a uhrazení ceny za dílo v její plné výši je 

vlastníkem díla Zhotovitel, a to i jeho částí. 

8.2. Objednatel se stává vlastníkem díla po jeho protokolárním převzetí bez výhrad a úplném 

zaplacení ceny za dílo. 

8.3. Protokol o předání díla musí být podepsán všemi smluvními stranami a vytvořen v patřičném 

počtu vyhotovení tak, aby každá ze smluvních stran obdržela jedno vyhotovení protokolu. 

8.4. Oprávnění Objednatele k užití díla je výhradní nebo nevýhradní a Objednatel je oprávněn podle 

obsahu Smlouvy udělit k dílu licenci jinému, postoupit, přenechat, zapůjčit, umožnit užívání či 

jakkoliv jinak dočasně nebo trvale poskytnout oprávnění dílo užívat třetím osobám. 

8.5. Zhotovitel zároveň výslovně umožňuje Objednateli zapsat dílo u Úřadu průmyslového 

vlastnictví, Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, Světové organizace duševního 

vlastnictví či jiného obdobného úřadu zabývajícího se duševním vlastnictvím jako průmyslový 

vzor, užitný vzor, patent, ochrannou známku či jiný obdobný institut, 

a to tak, že za původce bude označen Zhotovitel a za vlastníka Objednatel. Pro případ, že by dílo 

mělo být nebo bude zapsáno u uvedených či obdobných úřadů oprávněně jinou osobou než 

Objednatelem, je Objednatel povinen zajistit, aby i v takovém případě byl za původce díla 

označen Zhotovitel. 

8.6. V případě porušení článku 8. bodu 8.5. těchto obchodních podmínek odpovídá Objednatel za 

újmu tímto Zhotoviteli způsobenou a zavazuje se k její náhradě. 

 

9. Práva z vad a odpovědnost za škodu 

9.1. Objednatel je povinen specifikovat a uvést konkrétní vady díla do předávacího protokolu. 

V opačném případě se má dílo za bezvadné. 

9.2. Je-li v předávacím protokolu uvedeno, že Objednatel přebírá dílo bez výhrad, bez vad nebo je-li 

v předávacím protokolu obdobné vyjádření Objednatele, nemá Objednatel práva z vadného 

plnění. 

9.3. Upraví-li Objednatel Zhotovitelem poskytnuté dílo jakýmkoliv způsobem, neodpovídá Zhotovitel 

za vady mající původ v Objednatelem provedených úpravách a změnách. Zhotovitel neodpovídá 

za škodu způsobenou takto upraveným dílem. Neprokáže-li Objednatel opak, má se za to, že 

vady díla a škody způsobené upraveným dílem mají původ v úpravě Objednatele. 

9.4. V případě způsobení škody, za kterou Zhotovitel odpovídá, je za tuto škodu odpovědný v úhrnu 

nejvýše do výše obdržené odměny – ceny za dílo nebo její dosud obdržené části. Za škodu 

převyšující obdrženou odměnu nebo její dosud obdrženou část Zhotovitel neodpovídá. 

9.5. Zhotovitel neodpovídá za vadu díla mající původ v nevhodném pokynu uděleném Objednatelem 

dle článku 10. bodu 10.2. a 10.3. těchto obchodních podmínek. Totéž platí o náhradě škody, má-

li její vznik původ v nevhodném pokynu Objednatele. 

9.6. V případě, že je smluvními stranami ujednána smluvní pokuta, tato se nezapočítává 

na případnou náhradu újmy. 

9.7. Nebezpečí vzniku škody na díle přechází na Objednatele okamžikem předání díla. Nebezpečí 

vzniku škody na díle přechází na Objednatele i tehdy, je-li Objednatel v prodlení s jeho 

převzetím, a to ode dne, kdy mu Objednatel umožnil s dílem nakládat. 
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10. Práva a povinnosti smluvních stran 

10.1. Objednatel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost při provádění díla, řádně dokončené 

dílo převzít a Zhotoviteli uhradit cenu díla za podmínek a v termínu sjednaných Smlouvou nebo 

stanovených těmito obchodními podmínkami. 

10.2. Objednatel může udělit Zhotoviteli k provádění díla pokyny. Je-li udělený pokyn zjevně 

nevhodný, Zhotovitel Objednatele na nevhodnost pokynu upozorní, leda by nevhodnost pokynu 

nemohl ani při vynaložení potřebné péče rozpoznat. 

10.3. Pokud Objednatel na zhotovení díla dle svého nevhodného pokynu trvá, je povinen Zhotoviteli 

písemně potvrdit, že na uděleném nevhodném pokynu trvá. 

10.4. V případě, že Objednatel písemně nepotvrdí svůj nevhodný pokyn nejpozději do patnácti (15) 

dnů ode dne obdržení upozornění Zhotovitele na nevhodnost Objednatelova pokynu, má se 

pokyn Objednatele za nikdy neudělený. Po zde uvedenou dobu je Zhotovitel oprávněn dílo 

neprovádět. 

 

11. Prodlení s plněním smluvních povinností, doba k provedení díla 

11.1. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou ceny díla, náleží Zhotoviteli úroky z prodlení dle platných a 

účinných právních předpisů České republiky. 

11.2. Je-li sjednána doba k provedení díla, tato se prodlužuje o dobu vyčkávání: 

- na nezbytnou součinnost Objednatele, 

- na zajištění náhradního plnění při neposkytnutí součinnosti Objednatelem, nebo 

- na písemné potvrzení nevhodného pokynu Objednatele ke zhotovení díla. 

Doba k provedení díla se prodlužuje též o dobu, po kterou trvaly přípravy Zhotovitele 

k předvedení díla Objednateli dle článku 7. bodu 7.2. těchto obchodních podmínek 

a o dobu samotného předvedení díla, vždy však nejméně o jeden (1) den. 

11.3. V případě, že Objednatel uvede v předávacím protokolu vady díla či jiné výhrady, lhůta k jejich 

odstranění se nezapočítává do doby k provedení díla. Ujednají-li smluvní strany v předávacím 

protokolu lhůtu k odstranění konkrétní vady díla, platí článek 11. bod 11.2. obdobně. Ke 

stanovení lhůty je nezbytné stanovisko Zhotovitele, bez něj nelze lhůtu platně ujednat. Lhůta 

k odstranění vady díla může být prodloužena. Lhůta k odstranění vady díla může být sjednána i 

odhadem, v takovém případě se neužijí případné sankce za prodlení Zhotovitele s provedením 

díla.  

11.4. V případě zásahu vyšší moci, pro kterou nemohou smluvní strany plnit své smluvní povinnosti, 

se doba trvání takového zásahu nezapočítává do doby ke splnění takové smluvní povinnosti. 

Vyšší mocí se rozumí v době uzavření Smlouvy mimořádná, smluvními stranami 

nepředvídatelná, neodvratitelná a nepřekonatelná překážka, zejména živelní pohromy či jiné 

přírodní katastrofy, výpadky energetické či podobné sítě, nikoliv však epidemie či pandemie 

onemocnění, zejména COVID-19, a s tím související přijímaná či nařizovaná opatření, ledaže je 

takovou epidemií či pandemií nebo souvisejícím přijatým opatřením zasažen přímo Zhotovitel a 

jeho činnost. 

11.5. Vedle nároku smluvních stran na úrok z prodlení si mohou smluvní strany ujednat též smluvní 

pokutu, a to i pro porušení téže smluvní povinnosti. Úrok z prodlení a smluvní pokuta mohou 

existovat vedle sebe. 
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12. Ochrana osobních údajů a informací obchodního charakteru 

12.1. Smluvní strany si jsou vědomy práv a povinností plynoucích z nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES, jakož i příslušných právních předpisů České republiky 

upravujících nakládání s osobními údaji, zejména zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů a tyto se zavazují dodržovat. 

12.2. Žádná ze smluvních stran nesmí zpřístupnit třetí osobě informace, které při plnění sjednané 

smlouvy nebo objednávky získala od druhé smluvní strany. To neplatí, mají-li být za účelem 

plnění sjednaných smluv nebo objednávek potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům, 

orgánům nebo jejich členům a subdodavatelům Zhotovitele, podílejícím se na plnění dle 

Smlouvy, ovšem pouze v rozsahu nezbytně nutném pro řádné plnění sjednaných smluv. Smluvní 

strany jsou oprávněny zpřístupnit informace osobám, s nimiž konzultují Smlouvu a její obsah, 

zejména advokátům, notářům či patentovým zástupcům. 

 

13. Volba rozhodného práva a příslušnosti soudu 

13.1. Smluvní strany se, ve smyslu a v souladu s článkem 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, 

dohodly, že veškeré právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České 

republiky, vyjma ustanovení právních předpisů obsahujících kolizní právní normy mezinárodního 

práva soukromého. 

13.2. Smluvní strany se, ve smyslu a v souladu s článkem 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních 

rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, dohodly, že pro případ veškerých budoucích 

sporů plynoucích z jejich smluvního vztahu jsou příslušné soudy České republiky. Protože jde o 

vztah mezi podnikateli, smluvní strany se zároveň dohodly v souladu s ustanovením § 89a zákona 

č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, že místně příslušným soudem je obecný soud 

Zhotovitele, případně krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud Zhotovitele, leda by 

se jednalo o případ výlučné místní příslušnosti soudu. 

 

14. Povinnost mlčenlivosti, důvěrnost 

14.1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech a důvěrných 

informacích, které se v souvislosti s existencí a realizací smluvních vztahů dozví. 

14.2. V rámci smluvního vztahu smluvních stran se „Důvěrnými informacemi“ rozumí jakékoli 

informace související s činností a podnikáním Zhotovitele bez ohledu na to, zda tyto informace 

budou poskytnuty ústně, písemně, jako výkresy, ve strojově čitelné formě, nebo v jakékoliv jiné 

formě, a to zejména obchodní tajemství, technické know-how, návrhy, techniky, postupy, 

metody, systémy, návrhy, nákresy, fotografie, modely, výrobky, prototypy, patenty a patentové 

přihlášky, počítačové programy, výzkumné podklady, vzorce, vývojové nebo experimentální 

práce, probíhající práce, vynálezy, informace o nákladech, marketingové plány, produktové 

plány, obchodní strategie, finanční informace, předpovědi, informace o zaměstnancích a 

seznamy zákazníků a dodavatelů nebo záměry výzkumu, vývoje nebo výroby, bez ohledu na to, 

zda tyto informace jsou obchodním tajemstvím dle platného práva nebo nikoliv. 

14.3. Povinnosti mlčenlivosti a zachování důvěrnosti Objednatele dle těchto obchodních podmínek se 

nevztahují na informace, které již jsou všeobecně známé, byly známé Objednateli v okamžiku 
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jejich poskytnutí Zhotovitelem nebo se stanou všeobecně známými jinak než v důsledku 

porušení povinností Objednatele dle těchto obchodních podmínek nebo vůči jakékoliv osobě se 

Zhotovitelem spřízněné. 

14.4. Objednatel se tímto zavazuje, že po dobu (10) deseti let ode dne uzavření Smlouvy 

se Zhotovitelem 

- bude Důvěrné informace chránit jako přísně důvěrné, 

- bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele neužije Důvěrné informace ani 

jakoukoli jejich část k žádnému jinému účelu, než k nutné tvorbě designu a konstrukce díla 

v rámci spolupráce, dokončení vývoje a výroby produktu/díla v rámci spolupráce 

- omezí přístup k Důvěrným informacím pouze na ty své zaměstnance, kteří je potřebují 

znát s ohledem na stávající nebo zamýšlený obchodní vztah mezi smluvními stranami, 

- nezíská žádná majetková práva, prohlášení ani licence ve vztahu k Důvěrným informacím, 

ani ve vztahu k právům duševního vlastnictví Zhotovitele, 

- nebude odstraňovat ani jinak měnit žádné ochranné ani servisní známky Zhotovitele, 

sériová čísla, loga, označení autorského práva, značky, nebo jakákoli jiná označení 

odkazující na jejich původce, přímo obsažená nebo připojená k Důvěrným informacím, ani 

provádět tzv. reverse engineering či certifikaci díla v podobě souborů CAD či v jiných 

Zhotovitelem poskytnutých formátech nebo hmotného prototypu díla. 

- na žádost Zhotovitele Objednatel zničí nebo vrátí Zhotoviteli veškeré Důvěrné informace 

včetně veškerých jejich kopií. O jejich zničení je Objednatel povinen Zhotovitele 

informovat. 

14.5. Objednatel souhlasí s tím, že plně odpovídá za všechna porušení uvedených povinností, ať již se 

porušení dopustí Objednatel, členové jeho orgánů, nebo jeho zaměstnanci v souladu s 

rozhodným právem a odškodní Zhotovitele za veškerou újmu (včetně přiměřených nákladů na 

právní služby a nákladů na vymáhání práv z tohoto smluvního vztahu plynoucích) vzniknuvší v 

souvislosti s jakýmkoli porušením. Nad rámec těchto nároků je Zhotovitel oprávněn požadovat 

od Objednatele úhradu smluvní pokuty, bude-li ujednána, za každé jednotlivé porušení kterékoli 

z povinností uvedených v tomto článku těchto obchodních podmínek. Smluvní pokuta, její výše, 

okamžik její splatnosti a způsob jejího hrazení musí být specifikován ve Smlouvě. 
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15. Smlouvy uzavírané se spotřebiteli 

15.1. V případě, že je Smlouva uzavírána s Objednatelem, který je spotřebitelem (dále jen „Objednatel 

– spotřebitel“), neplatí ta ustanovení těchto obchodních podmínek, která jsou v přímém rozporu 

s platnými a účinnými ustanoveními právních předpisů České republiky o smlouvách uzavíraných 

se spotřebitelem a o ochraně spotřebitele, kdy se zejména jedná o ustanovení §§ 1810 a 

následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a o ustanovení zákona federálního 

shromáždění č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ve zbytku jsou ustanovení těchto 

obchodních podmínek nedotčena. 

15.2. Dojde-li k zániku smlouvy z důvodu na straně Objednatele – spotřebitele, nese Objednatel – 

spotřebitel veškeré náklady spojené s vrácením zboží – díla. 

15.3. Objednatel – spotřebitel má právo do čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy od této Smlouvy 

odstoupit. 

15.4. V případě, že dílo nebylo dodáno na hmotném nosiči a bylo dodáno s předchozím výslovným 

souhlasem Objednatele – spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, nemá 

Objednatel – spotřebitel v takovém případě právo odstoupit od Smlouvy. 

15.5. Součástí těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy uzavírané 

se spotřebitelem. 

 

16. Závěrečná ustanovení 

16.1. Veškeré záležitosti výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami nebo Smlouvou se řídí 

příslušnými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku. 

16.2. Zhotovitel není vůči Objednateli vázán žádnými kodexy chování. 

16.3. Spory případně vzniklé ze smluvního vztahu mezi Objednatelem a Zhotovitelem budou řešeny 

primárně smírnou, mimosoudní cestou. Teprve nedojde-li k vyřešení sporu takovým způsobem 

nebo v případě, kdy je zřejmé, že smírné mimosoudní řešení sporu není nebo nebude možné, 

mohou se smluvní strany obrátit na k tomu příslušné orgány 

16.4. Obchodní podmínky v platném a účinném znění jsou součástí Smlouvy mezi Zhotovitelem a 

Objednatelem. 

16.5. Tyto obchodní podmínky jsou též dostupné na internetových stránkách Zhotovitele. 

16.6. Uzavřením Smlouvy Objednatel vyjadřuje, že se seznámil s obsahem těchto obchodních 

podmínek a bez výhrad s nimi souhlasí. 

 

Ve Lhotce dne 1.1.2022                                                                                             MgA. David Polášek 

   

                                                                                                                                           


