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ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Tyto všeobecné obchodní podmínky
(dále jen „VOP“) jsou závaznými
smluvními podmínkami pro právní
vztahy, které vznikají při poskytování
služeb a zhotovení děl společností
PORTA DESIGN, s. r. o., IČO 277 26 789, se
sídlem Za divadlem 586/2, Brno-město,
602 00 Brno, společnost zapsaná pod sp.
zn. C 54960, vedenou u Krajského soudu
v Brně, zastoupená Ing. Ondřejem Janusem,
jednatelem (dále jen „Zhotovitel“).

1.2

1.3
1.3.1

Tyto VOP jsou nedílnou součástí smluv, které
Zhotovitel uzavírá se svými zákazníky (dále
jen „Objednatel“, Objednatel a Zhotovitel
dále také jako „Smluvní strana“ či „Smluvní
strany“) a které se na tyto VOP výslovně
odkazují (dále jen „Smlouva“).

1.3.4

Licencí se rozumí oprávnění, které je
uvedené v odst. 11.1 těchto VOP.

1.3.5

Občanským zákoníkem se rozumí zákon
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

1.3.6

Objednatelem se rozumí Zákazník,
který se Zhotovitelem uzavírá Smlouvu
v souladu s těmito VOP.

1.3.7

Osobními údaji se rozumí informace
uvedené v odst. 10.3 těchto VOP.

1.3.8

Poskytovatelem informací se rozumí ta
Smluvní strana, která druhé Smluvní straně
zpřístupňuje Důvěrné informace.

1.3.9

Příjemcem informací se rozumí ta Smluvní
strana, která od druhé přijímá Důvěrné
informace.

1.3.10

Smlouvou se rozumí smlouva, která
je uzavřena mezi Zhotovitelem
a Objednatelem a jejíž součástí jsou tyto
VOP.

Tyto VOP obsahují následující definice:
Autorským zákonem se rozumí zákon
č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon).

1.3.2

Dílem se rozumí dílo, jehož bližší
specifikace je uvedena ve Smlouvě.

1.3.11

Smluvní stranou se rozumí Zhotovitel
či Objednatel.

1.3.3

Důvěrnými informacemi se rozumí veškeré
skutečnosti obchodního, know-how,
technického, průmyslového, projektového,
produkčního, distribučního, investičního,
finančního, účetního, daňového,
právního, smluvního, administrativního,
marketingového, pracovně-právního,
manažerského nebo strategického
charakteru související s Poskytovatelem
informací nebo s jeho zákazníky/klienty,
které nejsou běžně dostupné v obchodních
kruzích a se kterými se Příjemce informací
seznámí v rámci plnění Smlouvy, se
považují za důvěrné informace, bez ohledu
na to, zda tyto skutečnosti tvoří předmět
obchodního tajemství.

1.3.12

Termín splnění má význam uvedený
v odst. 4.1 těchto VOP.

1.3.13

VOP se rozumí tyto Všeobecné obchodní
podmínky Zhotovitele.

1.3.14

Zhotovitelem se rozumí společnost
PORTA DESIGN, s. r. o., IČO 277 26 789,
se sídlem Za divadlem 586/2, Brno-město,
602 00 Brno, společnost zapsaná pod
sp. zn. C 54960, vedenou u Krajského
soudu v Brně, zastoupená Ing. Ondřejem
Janusem, jednatelem.
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UZAVŘENÍ SMLOUVY

2. 1.

Smlouva je uzavřena na základě akceptace
nabídky, kterou Zhotovitel zašle Objednateli
prostřednictvím e-mailu, a která bude
obsahovat popis požadovaného díla (dále
jen „Dílo“), cenu Díla a bližší podmínky
týkající se zhotovení a dodání Díla. Součástí
nabídky budou i tyto VOP, které budou
k nabídce přiloženy jako odkaz, nebo jako
příloha.

2.2

2.3
2.3.1

Smluvní strany mohou uzavřít Smlouvu
i jiným postupem, než je uvedený v čl. 2
těchto VOP a ze kterého bude vyplývat
shoda Smluvních stran na předmětu Díla
a ceně za jeho zhotovení.

2.3.2

Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy,
přičemž v případě rozporu mezi obsahem
Smlouvy a VOP mají přednost ustanovení
Smlouvy.

2.3.3

Smluvní strany vylučují ustanovení § 1751
odst. 2 Občanského zákoníku, přičemž
v případě předložení jakýchkoliv jiných
podmínek Zákazníkem platí, že odkaz na
ně je neplatný a uplatní se pouze tyto VOP.

Smlouva je uzavřena doručením akceptace
Objednatele dle odst. 2.1 VOP Zhotoviteli.
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PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad,
svým jménem, na svou odpovědnost
a nebezpečí zhotoví a dodá Dílo, jehož bližší
specifikace je uvedena ve Smlouvě.

3.2

Objednatel se zavazuje za podmínek
uvedených v těchto VOP a Smlouvě
poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou
součinnost, dílo převzít a zaplatit za něj
sjednanou cenu v souladu s čl. 7 těchto VOP.
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ČAS A ZPŮSOB PŘEDÁNÍ

4.1

Dílo bude zhotoveno a předáno Objednateli
nejpozději v termínu, který je Smluvními
stranami dohodnut ve Smlouvě (dále jen
„Termín splnění“), a to v souladu s testovací
a akceptační procedurou dle čl. 6 těchto
VOP.

5.

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

5.1

Zhotovitel se zavazuje vytvořit Dílo
v souladu se zadáním (technickou
specifikací), které je uvedeno ve Smlouvě.
V případě, že ustanovení technické
specifikace lze vyložit více než jedním
způsobem, je Zhotovitel povinen při
zhotovení Díla postupovat podle best
practice.
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Pro vyloučení pochybností platí, že:

3.3

Pro vyloučení pochybností platí, že Smluvní
strany se mohou dohodnout i na jiných
závazcích, než které jsou uvedeny v tomto
čl. 3 VOP, přičemž v takovém případě se tyto
VOP použijí přiměřeně taktéž.

4.2

Zhotovitel se zavazuje započíst s realizací
Díla bez zbytečného odkladu poté, co mu
bude uhrazena záloha, pokud byla sjednána
a poskytnuty podklady dle odst. 12 těchto
VOP.

5.2

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny
Objednatele, které mu budou uděleny
v souladu s těmito VOP a Smlouvou.
Pro vyloučení pochybností je Zhotovitel
oprávněn odmítnout provést takový pokyn
Objednatele, pokud by jeho provedení
bylo spojeno s nepřiměřenými náklady
nebo pokud by změna vyvolaná takovým
pokynem měla za následek zvýšení celkové
pracnosti a odhadu dle odst. 7.1 VOP.
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5.3

Objednatel se zavazuje, že poskytne
Zhotoviteli pro plnění Smlouvy veškerou
nezbytnou součinnost, zejména mu
v souladu s čl. 12 těchto VOP poskytne
veškeré nezbytné materiály a podklady. Pro
vyloučení pochybností platí, že po dobu, po
kterou je Objednatel v prodlení s plněním
svých povinností, není Zhotovitel v prodlení.
Pro vyloučení pochybností platí, že Termín
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AKCEPTAČNÍ PROCEDURA

6.1

Dílo je považováno za provedené okamžikem
jeho dokončení a předání v souladu s tímto
čl. 6 VOP.

6.2

V případě, že je Dílo dle odst. 3.1 VOP:

6.2.1

Analýzou dokumentem či jiným plněním,
které slouží zejména k vizualizaci projektu,
bude převzetí a předání provedeno
postupem dle odst. 6.3 VOP;

6.2.2

počítačovým programem ve smyslu
zhotovení internetových stránek, bude
převzetí a předání provedeno postupem
dle odst. 6.4 VOP.

6.3

6.4

Předání Díla dle odst. 6.2.1 VOP proběhne
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, pokud se Smluvní
strany nedohodnou v rámci Smlouvy na
jiném postupu, a to v Termínu splnění.
Předání Díla dle odst. 6.2.2 proběhne
následujícím způsobem:

6.4.1

Zhotovitel předá Dílo včetně související
dokumentace a zdrojových kódů v Termínu
splnění Objednateli k testovací proceduře,
a to v souladu s podmínkami uvedenými
ve Smlouvě.

6.4.2

Objednatel se zavazuje Dílo postupem
uvedeným v odst. 6.4.1 VOP v obvyklé
formě ověřit, zda Dílo odpovídá technické
specifikaci uvedené ve Smlouvě a zda
neobsahuje vady, a to včetně vad které by
bránily převzetí Díla.
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splnění se v případě prodlení Objednatele
prodlužuje o dvojnásobnou dobu jeho
prodlení.
5.4

Smluvní strany se zavazují sdělit si veškeré
informace o okolnostech, které mohou mít
vliv na plnění těchto VOP či Smlouvy.

5.5

Smluvní strany jsou oprávněny dohodnout se
na vícepracích, a to na základě sazby, která
je uvedena ve Smlouvě.

6.4.3

V případě, že Dílo obsahuje vady, které
by bránily jeho převzetí, zavazuje se
o této skutečnosti písemně informovat
Zhotovitele prostřednictvím e-mailové
zprávy spolu s identifikací všech vad,
a to v nejpozději do 10 pracovních dní
od odevzdání Díla dle odst. 6.4.1 VOP.
V takovém případě se bude postupovat
postupem dle odst. 6.4 VOP znovu.

6.4.4

V případě, že Dílo neobsahuje vady, které
by bránily jeho převzetí, zavazuje se
Objednatel upozornit na vady, přičemž
Zhotovitel se zavazuje odstranit takové
vady ve lhůtě, kterou si Smluvní strany
dohodnou.

6.5

Pro vyloučení pochybností se za vady, které
brání převzetí Díla, považují takové vady,
které brání užívání Díla v souladu s jeho
účelem.

6.6

Pokud se na tom Smluvní strany dohodnou
ve Smlouvě, stvrdí předání a převzetí Díla dle
odst. 6.3 a 6.4 VOP písemným protokolem,
ve kterém uvedou zda Dílo obsahuje
vady a případné lhůty k odstranění vad
v souladu s odst. 6.4.4 VOP, jakož i další
informace, pokud je to potřebné. Smluvní
strany se mohou ve Smlouvě dohodnout
i na částečném plnění, přičemž v takovém
případě se pro dílčí plnění uplatní ustanovení
čl. 6 VOP obdobně.
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CENOVÉ PODMÍNKY

7.1

Smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo je
určena jako fixní odměna, která je uvedena
ve Smlouvě. Cena dle tohoto odstavce
zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním
Díla, včetně licenční odměny dle čl. 11 těchto
VOP, pokud není ve Smlouvě tato cena
uvedena dle jednotlivých položek.

7.2

Pro vyloučení pochybností platí, že Smluvní
strany jsou oprávněny domluvit se ve
Smlouvě na úhradě zálohy před započetím
prací Zhotovitele. V takovém případě
obsahuje Smlouva bližší podrobnosti
k úhradě zálohy. Totéž platí i pro případná
dílčí plnění.
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PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1

Cena dle čl. 7 bude hrazena na základě
faktur vystavených Zhotovitelem, přičemž
pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, činí
splatnost faktury 14 dní od jejího doručení
Objednateli.

8.2

V případě víceprací bude součástí faktury
výkaz, který bude obsahovat přehled hodin
strávených na realizaci víceprací.

8.3

Faktura vystavená dle těchto VOP musí
splňovat náležitosti daňového dokladu
a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

9

VADY DÍLA

9.1

Odpovědnost za vady se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

9.2

Pro vyloučení pochybností se za vady
Díla nepovažují takové vady, které jsou
způsobeny Objednatelem či třetí osobou

7.3

Nárok na úhradu ceny dle odst. 7.1 vzniká
dodáním a převzetím Díla v souladu s čl. 6
VOP, pokud se Smluvní strany nedohodnou
ve Smlouvě jinak.

7.4

V případě, že v rámci plnění Smlouvy
vzniknou vícepráce, bude cena za vícepráce
určena jako násobek hodinové sazby
uvedené ve Smlouvě a skutečného počtu
hodin, které Zhotovitel strávil vícepracemi.
Ustanovení odst. 7.3 VOP se v tomto případě
uplatní obdobně.

7.5

Pro vyloučení pochybností jsou všechny
ceny ve Smlouvě uvedeny bez DPH, které
k nim bude při placení připočítáno v zákonné
výši.

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(„Zákon o DPH“). Nesplňuje-li faktura
náležitosti daňového dokladu, je Objednatel
oprávněn ji nejpozději do 5 pracovních dní
od doručení vrátit Zhotoviteli s uvedením
nedostatků faktury; v takovém případě
splatnost ceny dle vadné faktury nenastává.
Opravená Faktura je splatná po 14 dnech
následujících po dni jejího doručení
Objednateli.

a které spočívají zejména v chybách na
straně hostingu, neprovádění aktualizací či
neodborným servisem.
9.3
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Smluvní strany se mohou dohodnout na
jiném režimu odstraňování vad či poskytnutí
záruky ve Smlouvě.
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10

MLČENLIVOST

10.1

Smluvní strany se dohodly, že v rámci
spolupráce a plnění Smlouvy budou
dodržovat závazek mlčenlivosti ohledně
informací, které se v souvislosti s plněním
Smlouvy dozvědí. S ohledem na skutečnost,
že obě strany považují některé své údaje
za důvěrné, bude se pro účely tohoto čl. 10
za poskytovatele informací považovat ta
Smluvní strana, která v daném případě
zpřístupňuje důvěrné informace (dále jen
„Poskytovatel informací“) a za příjemce
informací ta Smluvní strana, které jsou
v daném případě důvěrné informace
zpřístupňovány (dále jen „Příjemce
informací“).

10.2

Pro účely těchto VOP a Smlouvy Důvěrné
informace nezahrnují informace, které:

10.2.1

byly nade všechny pochybnosti Příjemci
informací známé ještě před jejich
zpřístupněním ze strany Poskytovatele
informací;

10.2.2

jež byly nade všechny pochybnosti veřejně
známé před tím, než byly poskytnuty
Příjemci informací v rámci plnění Smlouvy;

10.2.3

byly označeny Poskytovatelem informací
jako nedůvěrné;

10.2.4

jsou výsledkem postupu, při kterém k nim
Příjemce informací dospěje nezávisle na
Poskytovateli informací, a tuto skutečnost
je Příjemce informací schopný prokázat.

10.3

Za Důvěrné informace se považují
zejména osobní údaje ve smyslu zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, které Poskytovatel informací
zpracovává jako správce či zpracovatel
osobních údajů, zejména osobní údaje
zákazníků/klientů Poskytovatele informací
nebo osobní údaje jiných osob, které
pro své zákazníky/klienty Poskytovatel
informací zpracovává (dále jen „Osobní
údaje“).

10.4

Příjemce informací je povinen s Důvěrnými
informacemi nakládat tak, aby nedošlo
k jejich úniku či zneužití. Příjemce informací
vyvine největší možné úsilí, jaké po něm lze
rozumně požadovat, k zachování důvěrnosti
Důvěrných informací a ochraně Důvěrných
informací proti jakémukoli zpřístupnění třetí
osobě, jež by bylo v rozporu s těmito VOP
a Smlouvou.
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10.5

Příjemce informace se zavazuje zpřístupnit
Důvěrně informace dalším osobám (včetně
svých zaměstnanců nebo subdodavatelů)
pouze na základě souhlasu Poskytovatele
informací, pokud se nejedná o stálé
subdodavatele Příjemce informací, které
jsou tímto Příjemcem informací zavázáni
k ochraně Důvěrných informací ve stejném
rozsahu, jako Příjemce informací.

10.6

Příjemce informací se zavazuje zabezpečit,
aby všechny osoby, kterým zpřístupní
Důvěrné informace, byly k ochraně
Důvěrných informací zavázány vůči němu
přiměřeně k tomu, jako je on sám zavázán
vůči poskytovateli informací.

10.7

Příjemce informací se zavazuje, že:

10.7.1

použije všechny Důvěrné informace
výhradně pro účely plnění Smlouvy
a nikoliv pro účely jiné;

10.7.2

Důvěrné informace jiným subjektům
nesdělí, nezpřístupní, ani nevyužije pro
sebe nebo pro jinou osobu, není-li takové
nakládání realizací práv a povinnosti
v rámci spolupráce mezi Smluvními
stranami;

10.7.3

nepoužije žádnou Důvěrnou informaci
pro vlastní finanční či jiný prospěch nebo
pro jakýkoli prospěch jakékoli třetí osoby
s výjimkou použití Důvěrných informací
pro realizaci spolupráce mezi Smluvními
stranami.

10.8

Příjemce informací se zavazuje zlikvidovat
Důvěrné informace (vč. jejich hmotných
nosičů) a předat Důvěrné informace zpět
Poskytovateli informací bez zbytečného
odkladu na jeho výzvu, nejpozději však
do 7 dní od obdržení této výzvy. Příjemce
informací není povinen Důvěrné informace
zlikvidovat, pokud mu v tom brání právním
řádem uložená povinnost, popř. plnění
Smlouvy.

10.9

Tyto VOP, Smlouva, ani samotné
zpřístupnění Důvěrných informací
Poskytovatelem informací neznamená
udělení Příjemci informací licenci nebo
jakékoliv právo duševního vlastnictví, které
svědčí Poskytovateli informací k Důvěrným
informacím, kromě práva na rozmnoženinu
Důvěrných informací vytvořenou výslovně
za účelem spolupráce. Tím nejsou dotčena
ustanovení těchto VOP, které se týkají
licence a materiálů.
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zejména hrozící nebo nastalé zpřístupnění
Důvěrných informací třetím osobám
v rozporu s těmito VOP či Smlouvou.

10.10 Příjemce informací se zavazuje bezodkladně
upozornit Poskytovatele informací na
ohrožení nebo únik Důvěrných informací,
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LICENCE

11.1

V případě, že v rámci plnění Smlouvy bude
dodáno dílo, které splňuje definiční znaky
autorského díla dle Autorského zákona,
poskytuje Zhotovitel Objednateli oprávnění
k výkonu práva dílo užít (dále jen „licence“),
a to za následujících podmínek:

11.1.1

licence je poskytnuta jako nevýhradní;

11.1.2

licence je poskytnuta pro způsoby a účely
užití, které vyplývají z účelu Smlouvy;

11.1.3

licence je udělena pro neomezené území,
bez množstevního omezení a na dobu
trvání majetkových práv k dílu;

11.1.4

Objednatel není povinen licenci využít;

12

MATERIÁLY A DALŠÍ PODKLADY

12.1

Objednatel se zavazuje poskytnout
Zhotoviteli veškeré materiály a podklady,
které jsou nezbytné pro tvorbu Díla, a to
v termínu určeném v rámci Smlouvy,
popřípadě do 14 dní od uzavření Smlouvy.

12.2

Objednatel prohlašuje, že veškeré materiály
a podklady, které budou dodány dle
odst. 12.1 VOP jsou právně bezvadné a že
jejich užitím do Díla nebude zasaženo
do práv třetích osob, a to zejména práv
k duševnímu vlastnictví, osobnostních práv
či práva na ochranu osobních údajů apod.

12.3

Předáním materiálů a podkladů dle tohoto
čl. 12 VOP poskytuje Objednatel Zhotoviteli
licenci v nezbytném rozsahu, která bude
Zhotovitele opravňovat k užití takových

PORTA DESIGN s. r. o. | Všeobecné obchodní podmínky

11.1.5

Objednatel je oprávněn poskytnout
oprávnění tvořící součást licence třetím
osobám bez souhlasu Zhotovitele pouze
pro nezbytné úpravy a správu Díla.
V ostatních případech, včetně postoupení
licence je povinen vyžádat si předchozí
písemný souhlas Zhotovitele.

11.2

Objednatel bere na vědomí, že části Díla
mohou být díly třetích osob (zejména
šablony, fonty, grafické prvky či jiné části
díla, které jsou licencovány například pod
open source licencemi). V takovém případě
se práva a povinnosti k takovým částem Díla
řídí příslušnými licenčními podmínkami.

11.3

Odměna za poskytnutí licence je již zahrnuta
do ceny uvedené v čl. 7 těchto VOP, přičemž
oprávnění dle tohoto čl. 11 VOP přechází na
Objednatele úplným zaplacením ceny.

materiálů a podkladů za účelem zhotovení
a dodání Díla. Taková licence je časově,
místně a množstevně neomezená.
12.4

Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany
dohodly, že v případě, kdy Objednatel
nedodá veškeré podklady dle odst. 12.1
VOP, není Zhotovitel v prodlení se svými
povinnostmi a zároveň Objednatel ponese
případné zvýšené náklady s tímto spojené.
Pro vyloučení pochybností platí, že Termín
splnění se posouvá o dvojnásobek doby, po
kterou je Objednatel v prodlení. Stejně tak
se Smluvní strany dohodly, že v případě,
kdy vznikne použitím dodaných materiálů
a podkladů Zhotoviteli škoda, zavazuje se
Objednatel Zhotovitele odškodnit.
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13

SANKCE A NÁHRADA ŠKODY

13.1

V případě prodlení Objednatele s úhradou
jakékoliv platby či pohledávky, která vznikla
či souvisí s Smlouvou, vzniká Zhotoviteli
nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši
0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení.

13.2

V případě prodlení Zhotovitele s dodáním
díla v Termínu splnění dle odst. 6.3 nebo 6.4.1
těchto VOP, vzniká Objednateli nárok na
úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny
Díla za každý den prodlení.

13.3

V případě porušení závazku mlčenlivosti dle
čl. 10 VOP vzniká Poskytovateli informací
nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši
50 000 Kč za každé jednotlivé porušení
předmětných povinností.

14

KONTAKTNÍ OSOBY A KOMUNIKACE

14.1

Pro účely VOP a Smlouvy jsou výhradní
adresy pro doručování písemností Smluvních
stran uvedeny ve Smlouvě. Případné změny
těchto kontaktních údajů musí být druhé
straně oznámeny písemnou formou na
stávající adresu pro doručování.

15

REFERENCE

15.1

Objednatel uzavřením Smlouvy dává svolení
a nezbytné oprávnění Zhotoviteli k tomu,
aby uvedl označení a logo Objednatele
na svých internetových stránkách v rámci
referencí.

16

TRVÁNÍ SMLOUVY

16.1

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem
jejího podpisu oběma Smluvními stranami
a je uzavřena na dobu určitou, tedy do
jejího splnění, pokud se Smluvní strany
nedohodnou jinak.
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13.4

Náhrada škody se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

13.5

V případě, že Objednateli vznikne nárok
na náhradu škody či jakékoliv újmy nebo
smluvní pokuty, dohodly se Smluvní strany
na tom, že případná povinnost Zhotovitele
k zaplacení zmíněných nároků je kumulativně
omezena do výše plnění přijatého
Zhotovitelem.

14.2

Smluvní strany se dohodly, že v případě,
že tyto VOP, Smlouva či zákon předpisují
pro určité právní jednání písemnou formu,
postačuje v maximální zákonem povolené
míře zaslání písemnosti v elektronické
podobě z příslušných e-mailových adres
uvedených ve Smlouvy.

15.2

Odst. 15.1 VOP se vztahuje i na díla, která
byla Zhotovitelem v rámci plnění Smlouvy
vytvořena.

15.3

Pro vyloučení pochybností se Smluvní
strany mohou dohodnout odlišně od úpravy
v tomto čl. 15 VOP.
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17

PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

17.1

Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna
od Smlouvy písemně odstoupit, jestliže
druhá Smluvní strana podstatným způsobem
Smlouvu poruší.

18

PŘETRVÁVAJÍCÍ USTANOVENÍ

18.1

Zánikem Smlouvy nejsou dotčena ustanovení
o odpovědnosti za újmu, nároky na
uplatnění a zaplacení smluvních pokut,
licence a ostatní práva a povinnost založené

19

ROZHODNÉ PRÁVO

19.1

Práva a povinnosti smluvních stran
vyplývající ze Smlouvy se řídí zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a ostatními příslušnými
právními předpisy českého právního řádu.

20

ŘEŠENÍ SPORŮ

20.1

Smluvní strany se zavazují vyvinout
maximální úsilí k odstranění vzájemných
sporů vzniklých na základě Smlouvy nebo
v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad
či platnost a usilovat se o smírné vyřešení
těchto sporů nejprve prostřednictvím
jednání kontaktních osob nebo pověřených
zástupců.

21

SALVÁTORSKÁ KLAUZULE

21.1

Pokud vyjde najevo, že některé ustanovení
těchto VOP či Smlouvy je nebo se stalo
neplatným, v rozporu s vůlí smluvních stran
neúčinným nebo neaplikovatelným nebo
že taková neplatnost, neúčinnost nebo
neaplikovatelnost neodvratně nastane
(zejména v důsledku změny příslušných
právních předpisů), nemá to vliv na platnost,
účinnost nebo aplikovatelnost ostatních
ustanovení těchto VOP či Smlouvy.
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Smlouvou, které mají podle těchto VOP,
Smlouvy, či podle své povahy trvat i po jejím
zániku.

20.2

Nebude-li sporná záležitost vyřešena do
šedesáti (60) dnů ode dne doručení výzvy
k jednání dle odst. 20.1 VOP, mohou se obě
strany obrátit na věcně a místně příslušný
obecný soud České republiky.

21.2

Smluvní strany se v uvedených případech
dle odst. 21.1 VOP zavazují k poskytnutí
si vzájemné součinnosti a k učinění
příslušných právních jednání za účelem
nahrazení neplatného, neúčinného nebo
neaplikovatelného ustanovení ustanovením
jiným tak, aby byl zachován a naplněn účel
těchto VOP a Smlouvy.
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22

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

22.1

Tyto VOP a Smlouva představují úplnou
dohodu Smluvních stran o předmětu
Smlouvy a nahrazují veškerá předešlá
ujednání Smluvních stran ústní i písemná.

22.2

Smlouvu je možné měnit pouze písemnou
dohodou smluvních stran ve formě
číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných
za každou Smluvní stranu osobou nebo
osobami oprávněnými jednat jménem
Smluvních stran, pokud tyto VOP či Smlouva
nestanoví jinak.
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22.3

Žádná ze smluvních stran není oprávněna
postoupit svá práva a povinnosti vyplývající
z těchto VOP či Smlouvy třetí osobě bez
předchozího písemného souhlasu druhé
Smluvní strany, pokud není ve Smlouvě
stanoveno jinak.

22.4

Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze
Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto
práv a povinností nevylučuje, na právní
nástupce Smluvních stran.

22.5

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 6. 2022.
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