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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REMBRAND CREATIVE S.R.O.
1.

Úvodní ustanovení

1.1

Tyto obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu zákona 89/2012 sbírky (Občanského
zákoníku) dle ustanovení § 1751 a dále. Těmito podmínkami se řídí právní vztah, který vznikl mezi
REMBRAND Creative s.r.o. jako Zhotovitelem a dodavatelem zboží a služeb a Objednatelem.
Předmětem smluvního vztahu je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo pro
Objednatele a závazek Objednatele toto dílo převzít a zaplatit za to Zhotoviteli cenu v souladu s
příslušnou smlouvou, resp. objednávkou.
V případě, že vedle těchto podmínek Zhotovitele platí i obecné podmínky Objednatele, mají tyto
podmínky přednost. Tyto podmínky tvoří nedílnou část smlouvy/objednávky.
Smluvní vztah mezi Zhotovitelem a objednatelem vzniká pouze podpisem písemné smlouvy. Potvrzení
smlouvy musí mít písemnou formu, jinak je neplatné.
Veškeré odchylky od Podmínek musí být písemně dohodnuty v příslušné smlouvě, resp. objednávce.
Ustanovení příslušné smlouvy, resp. objednávky mají přednost před těmito Podmínkami. Práva a
povinnosti smluvních stran neupravené v příslušné smlouvě, resp. objednávce nebo v těchto
Podmínkách se řídí platnými právními předpisy.

1.2

1.3
1.4
1.5

2. Smluvní vztah
2.1 Realizace díla (výkon prací a/nebo služeb) (dále jen jako „Dílo“) probíhá na základě smluvního vztahu
uzavřeného mezi Objednatelem a Zhotovitelem, který vzniká:
- uzavřením písemné smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem;
- potvrzením objednávky Objednatele Zhotovitelem; nebo
- potvrzením nabídky Zhotovitele Objednatelem;
2.2 Specifikace Díla je vymezena příslušnou smlouvou (objednávkou). Pokud nejsou v příslušné smlouvě,
resp. objednávce dohodnuty další podmínky, je Zhotovitel povinen provést Dílo v takovém rozsahu a
kvalitě, aby sloužilo k účelu, ke kterému Dílo obvykle slouží.
2.3 Při sjednávání jednotlivých smluv, resp. objednávek se vychází ze skutečnosti, že Objednatel je s těmito
Podmínkami seznámen a souhlasí s nimi.

3. Práva a povinnosti smluvních stran
3.1 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a v souladu se všemi platnými právními předpisy,
smlouvou (objednávkou) a předanými podklady, dokumenty a informacemi ze strany Objednatele.
3.2 Zhotovitel je oprávněn použít pro provedení Díla subdodavatele. V takovém případě však Zhotovitel
odpovídá Objednateli za provádění Díla či jeho části ve stejném rozsahu, jako by předmětné Dílo či
jeho část prováděl sám.
3.3 Všechny dodávky a činnosti nad rámec Díla v rozsahu vymezeném příslušnou smlouvou (objednávkou)
bude Zhotovitel zajišťovat pouze na základě písemné dohody s Objednatelem jako vícedodávky
(vícepráce).
3.4 Je-li k provedení Díla vyžadována součinnost Objednatele (např. předložením dokumentace, podkladů,
informací, věcí, rozhodnutí správních orgánů, zajištěním vstupu a bezplatnou možnost zajištění
fotografické dokumentace a vjezdu do místa provádění Díla apod.) a Objednatel požadovanou
součinnost řádně a včas neposkytne, prodlu¬žuje se doba provádění Díla o prodlení Objednatele z
titulu pozdního po¬skytnutí jeho součinnosti. Pokud Objednatel požadovanou součinnost Zhotoviteli
neposkytne ve lhůtě, kterou mu k tomuto účelu Zhotovitel určí, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy
(objednávky) odstoupit a uplatnit na Objednateli cenu prací, vykonaných pro Objednatele ke dni
odstoupení, čímž není dotčen nárok Zhotovitele na náhradu vzniklé újmy.
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3.5 Zhotovitel je před započetím Díla povinen zjistit, zda řádnému provedení Díla nebrání skryté překážky
na území ČR. Jejich případnou existenci je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a
navrhnout alternativní řešení. V tomto případě se prodlužují lhůty k provedení Díla. V případě, že skryté
překážky nemohly být zjištěny před započetím Díla a Zhotovitel po jejich zjištění bez zbytečného
odkladu upozorní Objednatele na jejich existenci, prodlužuje se rovněž termín provedení Díla, a to o
dobu, která začne běžet ode dne doručení písemného upozor¬nění Zhotovitele na tyto překážky
Objednateli a skončí dnem, kdy budou tyto překážky zcela odstraněny.
3.6 Zhotovitel upozorní Objednatele na nevhodnou povahu podkladů nebo věcí, které mu Objednatel k
provedení Díla předal, nebo informací, které mu Objednatel k provedení Díla poskytl (dále jen jako
„Nedostatky“), avšak pouze mohl-li Zhotovitel tyto Nedostatky zjistit při vynaložení potřebné péče.
Objednatel se zavazuje neprodleně odstranit zjištěné Nedostatky, popřípadě Zhotoviteli písemně sdělit
ve lhůtě 3 (tří) pracovních dnů ode dne doručení upozornění Zhotovitele, že trvá na provádění Díla s
použitím předaných podkladů nebo věcí nebo podle poskytnutých informací. Do doby, než Objednatel
Nedostatky neodstraní anebo nesdělí, že trvá na provedení Díla podle předaných podkladů, věcí
a/nebo informací, je Zhotovitel povinen přerušit provádění Díla v rozsahu dotčeném Nedostatky a o
tuto dobu se prodlužuje doba provádění Díla.

4. Cena za dílo (§2610 a další)
4.1 Protože neexistuje žádný předpis pro stanovení ceny, má se za to, že cena za dílo byla stanovena odhadem.
4.2 Cena je dána na základě nabídky Zhotovitele. Je-li navržena na základě postupného plnění, znamená
to, že bude placena Objednatelem po těchto částech (postupných krocích).
4.3 Objednatel je povinen zaplatit fakturu Zhotovitele.
4.4 Splatnost faktury je 30 dnů. V případě nezaplacení je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky za každý den z prodlení.

5. Postup plnění smlouvy.
5.1 Smlouva je plněna v postupných krocích tak jak byla nabídnuta.
5.2 Hodnocení a schvalování grafických návrhů je považováno za nutnou součinnost Objednatele. Za
přiměřenou se považuje lhůta 30 dnů. Při jejím překročení se úměrně prodlužují termíny dodání všech
následných kroků. V případě, že lhůta překročí dobu 90 dnů, je Objednatel oprávněn od smlouvy
odstoupit dle odstavce 3.4.

6.

Přechod vlastnického práva

6.1 Vlastnické právo přechází na Objednatele po úplném zaplacení ceny za dílo (případně část díla).
6.2 Všechny návrhy (autorská díla), které v rámci plnění budou předloženy Objednateli jako možné varianty
a ten je odmítne, zůstávají plně vlastnictvím REMBRAND Creative s.r.o. Objednatel je povinen je
zabezpečit proti neoprávněnému náhledu nebo použití. Poruší-li Objednatel toto ustanovení, je
Zhotovitel oprávněn požadovat náhradu způsobené újmy.

7.

Záruka za vady

7.1
7.2
7.3
7.4

Za vadu se považuje pouze, to co nedopovídá smlouvě.
Jakákoliv vada musí bezodkladně oznámena Zhotoviteli.
Záruční lhůta je 24 měsíců od předání díla nebo jeho části.
Použití grafických řešení a jejich uplatnění na trhu je plně v odpovědnosti Objednatele. To platí i pro
jejich právní ochranu. Zhotovitel neodpovídá za žádnou újmu, která Objednateli vznikla nebo mohla
vzniknout použitím na trhu či v oblasti marketingu.
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8. Důvěrnost a ochrana osobních údajů
8.1 Důvěrnými informacemi se rozumí jakékoliv informace, data, údaje či sdělení označení smluvní stranou
za „důvěrná“ či podobně popsané.
8.2 Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé strany sdělit třetí
straně jakoukoliv důvěrnou informaci nebo jí informaci třeba jen částečně zpřístupnit.
8.3 Porušením povinnosti není poskytnutí informací při plnění vyplývajícím ze zákona.

9.

Ostatní ustanovení

9.1 Objednatel výslovně potvrzuje, že si přečetl tyto podmínky a že jim rozumí a souhlasí s nimi.
9.2 Nestanoví-li smlouva (objednávka) jinak, je smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy
(objednávky), pokud druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší povinnosti stanovené
smlouvou (objednávkou) a/nebo těmito Podmínkami.
9.3 Ve smyslu § 2002 odst. 1 občanského zákoníku se pokládá porušení smluvních povinností Objednatele za
podstatné v těchto případech:
- prodlení Objednatele s plněním povinnosti řádně a včas uhradit zálohu, cenu Díla či její části o více
než 14 (čtrnáct) dnů;
- prodlení Objednatele s plněním povinnosti poskytnout Zhotoviteli požadovanou součinnost;
- opakované porušení povinností Objednatele nepodstatným způsobem, za předpokladu, že Zhotovitel
na tuto skutečnost Objednatele upozornil a ten nezjednal v dodatečně poskytnuté lhůtě nápravu; nebo
- jestliže Objednatel vstoupí do likvidace nebo v případě insolvence Objednatele, kterou se pro účely
těchto Podmínek rozumí nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „insolvenční zákon“), nebo
nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Objednatele.
9.4 Odstoupení od smlouvy (objednávky) musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní
straně. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.
9.5 V případě odstoupení od smlouvy (objednávky) je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit část ceny Díla
v odpovídající výši za část Díla, která byla Zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy (objednávky)
provedena.
9.6 Objednatel a Zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které vzniknou z příslušné smlouvy
(objednávky) nebo v souvislosti s ní, byly řešeny a urovnány smírnou cestou.
9.7 Veškeré spory, které by ze smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikly, budou řešeny dohodou. Nedojde-li k ní,
rozhodne soud příslušný místu Zhotovitele.
9.8 Předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku, opravňuje Zhotovitele k přerušení plnění
povinností daných mu příslušnou smlouvou (objednávkou).
9.9 Zhotovitel tímto ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky na uzavření
smlouvy (objednávky) s dodatkem anebo odchylkou. Objednatel je seznámen se zněním těchto
Podmínek, proto je dohodou stran vyloučena aplikace § 1753 občanského zákoníku.
9.9.1 V souladu s § 1765 občanského zákoníku na sebe Objednatel převzal nebezpečí změny okolností. Před
uzavřením smlouvy (potvrzením objednávky) smluvní strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i
faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy (objednávky), jakož i okolností, které mohou po
uzavření této smlouvy (po potvrzení objednávky) nastat.
9.9.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že plnění, které je předmětem smlouvy (objednávky) odpovídá jejich
zájmům a že při jednání o uzavření smlouvy (potvrzení objednávky) si navzájem sdělily ve smyslu
ustanovení § 1728 občanského zákoníku všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž věděly nebo vědět
musely, tak aby se mohly přesvědčit o možnosti platně uzavřít smlouvu nebo potvrdit objednávku.

Ve Vochově dne 1/1/2019

BcA. Marcel BULTAS (jednatel společnosti)

