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Smlouva o poskytnutí práv k užívání systému vismo IN
Uzavi'ená níže uvedeného data mezi dále uvedenými smluvními stranami die ust. § 536 a násl. zákona
obchodního zákoníku, ve znení pozdéjších predpisu (dá le "obchodní zákoník")

Č.

513/1993 Sb.,

l. Smluvní strany
1. Objednatel:
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa
zastoupena feditelkou Mgr. Magdalénou Hrubou
adresa: Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova 2,841 01 Bratislava
IČO: 36067211
Kontakt pro obchodní záležitosti: jméno

, tel.:

, e-mail:

.

Kontakt pro technické záležitosti: jméno

, tel.:

, e-mail:

.

2. Zhotovitel:
WEB HOUSE , s. r. o., zastoupena jednatelem Ing. Janem Savickým
hl. provozovna a poštovní adresa: Masarykovo nám. 47, 58601 Jihlava
sídlo: Levského 3187/6, 142 OO Praha 4, IČO 25327054, DIČ CZ25327054
Společnost je zapsána v obchodn im rejstfíku vedeném Mestským soudem v Praze, spisová značka: odd. C, vložka 593 57

Kontakt pro obchodní a technické záležitosti: Ing. Jan Savický, tel.: +420567311
II. Pteämét smlouvy

772, e-mail: obchod@webhouse.cz

a cena

Predmet
lnéní
Tvorba vzornlkov .ch stránek** včetné licence modulu vismo Online verze 5.2
0) Výše DPH die platné zákonné sazby ke dni vystaveni dokladu nebo terminu poskytnuti služby
00) Upozorňujeme na nezbytnost užití souború Cookies pri každém hlasováni, v opačnérn prípade je možné opakovane
zkreslenému výsledu Ankety, za což nepŕebíráme zodpovednost.

Cen

bez DPH + DPH
4000 Sk + DPH*

hlasovat. Tímto neregulérním

postupem rnúže dojít ke

III. Čas plnení
1.

Rídí se die Obecných obchodních podmínek pro poskytování služeb.

IV. Záverečná
1,
2.
3.
4.

ustanovení

Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obecné obchodní podmínky pro poskytování služeb.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplái'ích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
Smlouvu Ize ménit či doplňovat pouze písemnými dodatky.
Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu obérna stranami.

V Bratislave, dne 27. 3. 2007

~f.1.

i ,{JJ:;-.
I

za Objednatele

láklaťin;

mclecká škola
Eugel a Suchoňa CD
8atkova ul. Č. 2
Briltislŕlva

Smlouva o dílo
služby portálu Mesta a obce online
Uzavŕená níže uvedeného data mezi dá le uvedenými smluvními stranami die ust. § 536 a násl. zákona
Sb., obchodnfho zákoníku, ve znení pozdéjšlch predpisu (dále "obchodní zákoník")

Č.

513/1993

l. Smluvní strany
1. Objednatel:
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa
zastoupena feditelkou Mgr. Magdalénou Hrubou
adresa: Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova 2, 841 01 Bratislava
IČO: 36067211
Kontakt pro obchodní záležitosti: jméno

, tel.:

, e-mail:

.

Kontakt pro technické záležitosti: jméno

, tel.:

, e-mail:

.

2. Zhotovitel:
WEBHOUSE, s. r. o., zastoupena jednatelem Ing. Janem Savickým
hl. provozovna a poštovní adresa: Masarykovo nám. 47, 58601 Jihlava
sídlo: Levského 3187/6, 142 OO Praha 4, IČO 25327054, DIČ CZ25327054
Společnost je zapsána v obchodním

rejstŕfku vedeném Méstským soudem v Praze, spisová značka: odd. C, vložka 593 57

Kontakt pro obchodní a technické záležitosti: Ing, Jan Savický, tel.: +420567311

772, e-mail: obchod@webhouse.cz

a cena

II. Predmet smlouvy
Predmet plnení
Príprava serveru pro urnlsténí stránek A záznamem na
www.zusesuchona.bratislava.sk

Ceny bez DPH + DPH
1 000 Kč + DPH*

.) Vyše DPH die platné zákonne sazby ke dm vystaveni dokladu nebo termínu poskytnutí služby
III. Čas plnení
1.

Rfdí se die Obecných obchodních podmínek pro poskytování služeb.

1,
2,
3.
4.

NedíInou součástí této smlouvy jsou Obecné obchodní podmínky pro poskytování služeb.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exernpláŕlch, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
Smlouvu Ize ménit či doplňovat pouze písemnými dodatky,
Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu obéma stranami.

IV. Záverečná

ustanovení

V Bratislave, dne 27, 3, 2007
Mascryk%
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Smlouva o provozu systému vismo IN
níže uvedeného data mezi dále uvedenými smluvními stranami die ust. § 536 a násl. zákona Č. 513/1993
Sb., obchodního zákoníku, ve znení pozdéjších predpisu (dále "obchodní zákoník")
Uzavŕená

l. Smluvní strany
1. Objednatel:
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa
zastoupena ŕeditelkou Mgr. Magdalénou Hrubou
adresa: Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova 2, 841 01 Bratislava
IČO: 36067211
Kontakt pro obchodní záležitosti: jméno

, tel.:

, e-mail:

.

Kontakt pro technické záležitosti: jméno

, tel.:

, e-mail:

.

2. Zhotovitel:
WEBHOUSE, s. r. O., zastoupena jednatelem Ing. Janem Savickým
hl. provozovna a poštovní adresa: Masarykovo nám. 47, 58601 Jihlava
sídlo: Levského 3187/6, 142 OO Praha 4, IČO 25327054, DIČ CZ25327054
Společnost

je zapsána

v obchodním

rejstríku

vedeném

Mestským

soudem

v Praze. spisová

značka:

Kontakt pro obchodní a technické záležitosti: Ing. Jan Savický, tel.: +420567311
II. Predmet smlouvy

odd. C. vložka 593 57

772, e-mail: obchod@webhouse.cz

a cena

Predmet plnení
Provoz vzorníkových stránek včetné modulu vismo Online verze 5.2
Provoz a licence na zveŕejňovánl
informací na internet a technická
podpora die obecných obchodních podmínek.

Ceny bez DPH + DPH
190 Sk + DPH* méslčné
.

.

.

Méslčm paušál zahrnuie íicenci pro zveŕejnénl na Internetu a prostor pro arcniv VISmo a statické stranky (100 MB). Za kazdych dalších započatých 100 MB prenosu mésíčné je
účtováno navíc 100 Sk. pri opakovaném prekročení smluvního prostoru na webu trvajícím déle než 4 mésíce se sjednává vyšší paušální poplatek za provoz webu.
*) Výše DPH die platné zákonné sazby ke dni vystavení dokladu nebo termínu poskytnutí služby

III. Čas plnení
1.

Rídí se die Obecných obchodních podmínek pro poskytování služeb.

IV. Záverečná ustanovení
1.
2.
3.
4.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obecné obchodní podmínky pro poskytování služeb.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplárích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
Smlouvu Ize rnénit či doplňovat pouze písemnými dodatky.
Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu obérna stranami a nabývá účinnosti dnem odeslání Listu
s ochrannými prvky pro využívání objednaných služeb pozemní poštou na adresu Objednatele. Od tohoto dne se
bude účtovat za provoz služeb die této smlouvy.

V Bratislave, dne 27. 3. 2007

, i-I/J:)

......................................................................
za Objednatele

0/

láklaó~.: un del:k. škola
Eugena Suchoňa CD
Batkova ul. Č. 2
fjriltislava

za Zhotovitele

Obecné obchodní podmínky pro poskytování služeb
l.

Úvodní ustanovení

1.1

Tyto obecné obchodní podmínky (dále ,Podmínky")
jsou neoddélitelnou
součástí smluv uzavŕenýcn mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Vystaví-Ii Objednatel
objednávku. sounlasl s Podmínkami, není-Ii v objednávce uvedeno jinak. Podmínky se vztahují jen k produktúm a službám, které jsou pfedmétem téchto smluv nebo
objednávek. Jakékoliv zmeny oproti Podmínkám Ize vyjádrit jen písemné v objednávkách,
smlouvách a jejich dodatcích.

1.2

WEBHOUSE,

s. r, o., (dále ,Zhotovitel")

je majitelem

a provozovatelem

informačn Ich služeb mest, obcí a dalšlch zákaznlkú (dále .Objednatel")
ke zveľejňovánl infonmací s možnosti dálkového prístupu.

1.3

Zhotovitel

provádí die Podmínek pro Objednatele

portálu

Mésta

na internetu.

a obce online (MOOL),

Zhotovitel je výrobcem

který poskytuje

servis

software pod označením

vismo,

pro zajišténl

za úplatu:

1.3.1

tvorbu webových stránek, tedy zejm. tvorbu statických stránek a dynamických
stránek s využitím software, poskytování licencí k uživání
modulu vismo, pŕípadné zprostfedkovánf
prodeje softwarových produktu tretích osob, a také zňzování internetových domén (dále .Stránky"),

1.3.2
1.3.3
1.3.4

zajišťování

prevozu

tvorbu software

verejných

který je určen zejména

Stránek na internetovém

serveru s možností

dálkového

prístupu,

provoz schránek elektronické

pošty a další souvisejícf

software,

zejména

služby,

na zakázku.

službu poňzovánl overených

kopií - časových

snímku části webu (dále Snímkovánf)

1.4

Zhotovitel a Objednatel uvádí ve smlouvách svou kontaktn I zplnomocnénou osobu, príp. i technický kontakt, oba včetné telefonního čísla a e-mailové adresy. Není-li
kontaktní osoba uvedena, je jí osoba, která podepsala smlouvu nebo jej[ nástupce. Zmeny se ohlašují elektronickou poštou. Pro béžnou komunikaci je upŕedncstňována
elektronická pošta. Zpráva elektronické pošty je považována za písemné oznámení, pokud prijemce potvrdil pfíjem zprávy. Objednatel zasítá Zhotovlteli poštovní zásilky
na adresu: WEBHOUSE,
s. r. o., Masarykovo nám. 47, 58601 Jihlava.

1.5

Objednatel pro technickou podporu osloví nejdŕíve technický
v pracovní dny v dobé 8:00 - 16:30 hodin.

1.6

Lhúta pro reakci na dotazy, žádosti o podklady a rozhodnutí ve veci pfedmétu smluv činí 10 pracovnich dnu (dále PD) pro obé strany, není-li sjednáno jinak. Pokud je
dohodnutý termln pŕekročen jednou stranou, pŕestávajl být závazné smluvni i jinak dohodnuté souvisejici terminy platné pro druhou stranu. Je-Ii v prodiení Objednatel,
pak Zhotovitel má navíc nárok na úhradu zálOhy ze smluvnl částky na již provedené práce a úhradu účelné vynaložených nákladu spojených s prodievou, úhrada pak
činí nejméné 500 Kč bez DPH. Je-Ii v prodiení Zhotovitel, pak Objednatel má nárok požadovat úhradu ve výši 0,05 % z ceny príslušné části pŕedrnétu smlouvy denne,
úhrada pak činí nejrnéné 500 Kč bez DPH, nejvýše však 100 % ceny príslušné části predmetu smlouvy. Na všechny sjednané Ihuty se vztahuji uvedené sankce, není-li
sjednáno [inak.

II.

kontakt podie srnlouvy. Telefonická

podpora pUmo Zhotovitelem

na tel. čísle: 567311 772

je poskytována

Výrobní a záruční podmínky tvorby Stráne k a ziizování internetových domén

2.1

Požadavek Objednatele
na Stránky je specifikován písemné v Závazném popisu Stránek (dále Popis),
který je součástí objednávek nebo smluv, bez nichž nelze
zahájit výrobu Stránek. Výroba Stránek je členen a do fázi, pro které jsou stanoveny závazné Ihuty, které Ize rnénít jen písemným ujednánlm. Objednatel dodá podklady
nutné k vytvorení grafického návrhu Stránek a potvrdi jejich správnost a úplnost do 20 PD od podpisu Smlouvy o dílo. Poté Zhotovitel dodá grafický návrh Stránek do 15
PD. Poté Objednatel dodá písemné Závazné schválenI grafického návrhu a dodá veškeré zbývající podklady k tvorbe Stránek a potvrdí jejich správnost a úplnost do 10
PD.

2.2

Objednatel má pred uvedením Stránek do bežného provozu nárok na testovací provoz obvykle zvefejnenim na internetu na sjednané testovaci adrese za úče lem
zjišténl shody s Popisem, plneni daty apod. Zhotovitel dodá Stránky do 25 PD od ukončení všech pfedchozích fázi. Poté Objednatel do 10 PD potvrdí plsemné
Pfedávacf protokol a zahájenI testovacfho provozu Strán ek. Poté Objednatel do 10 PD potvrdi písemné
s popisem Stránek, prípadne oznámi závady, které
Zhotovitel do 10 PD odstrani. Po potvrzení Shody s popisem stránek Zhotovitel vystaví fakturu. Objednatel i Zhotovitel usilují o to, aby po zahájeni testovacího provozu
byly Stránky uvedeny do plného provozu nejvýše do 40 PD. Po této Ihúté již Objednatel nernúže v rámci vystavené Objednávky nebo uzavŕenýcn smluv nárokovat
doplneni prací, pokud k nim dŕive neposkyti úplné podklady nebo zadání, byt by byly obsaženy v Popisu. Pn prípadném prodlouženém
testovacím
provozu
zapŕíčinénérn prodievou Objednatele činf účelne vynaložené náklady spojené s prodiením termínu minimálne výši dvojnásobného paušálu za provoz Stránek die ceníku
za kaŽdý započatý rnéslc.

snoäu

nebo smluvnš.

2.3

Požadavky

2.4

Objednatel bere na vedomi, že výtvarné a technické lešení
referenci ve svých firemnich materiálech. Objednatel souhlasi
obce online s hypertextovými odkazy.

2.5

U stránek umlsténýcn na serveru portálu Mesta a obce online nejsou z bezpečnostních
adresári pro statické stránky podporovány skripty ani spoušténí programu.

2.6

Pokud Objednatel využívá samostatnou doménu druhé úrovne, je si védorn toho, že vedení domény je place nou službou treti strany, tzv. registrátora.
podie vzájemné dohody hradit roční poplatky registrátorovi za Objednatele a pŕeúčtovávat mu je s manipulačnim poplatkem za zprostfedkováni
služby.

2.7

Pokud je Objednatelem
mesto či obec, které zverejňuje pomocí modulu vismo na server portálu MOOL, Zhotovitel
stránee úradu MOOL v provedení společném pro všechny obce. Tento archiv nelze individuálne upravoval.

Objednatele

pŕesahuilci

vystavené

III.

objednávky

nebo uzavŕené

smlouvy musí být upraveny dalšl objednávkou

Stránek je autorským
s tím, že na Stránkách

dílem podléhajicim autorským zákonúrn. Zhotovitel múže Stránky používat jako
bude uvedeno označení Zhotovitele, v pŕfpadé mest a obcí i logo portálu Mesta a
.
dúvodú,

neni-li ze strany Objednatele

požadováno

vytvorí archiv dokumentu

a smluvné

sjednáno,

Zhotovitel

a informací

v

rnúže

na Základní

Výrobní a záruční podmínky tvorby software na zakázku

3.1

Požadavek Objednatele na tvorbu software na zakázku je specifikován písemné v Závaznému popisu software (dá le popis
software),
který je součástí objednávek
nebo smluv, bez nichž nelze zahájit výrobu software. Na pŕípravé Popisu se podili zejména technické kontakty stran, päčemž náklady spojené se souvisejfcfmi
analytickými
pracemi má Zhotovitel nárok zahrnout do ceny software. prípadný vétší objem prací, který nevedi k uzavŕenl smlouvy nebo vystavení objednávky,
započítává Zhotovitel do servisnich hodin. Pn analýze požadavku platí výše uvedené IhUty na reakci.

3.2

Objednatel má pred uvedením software na zakázku do bežného provozu nárok na testovací provoz obvykle zverejnením na internetu na sjednané testovací adrese za
účelem zjišténí shody s Popi sem a plnení daty apod. Lhúta pro pľedáni software do testovaciho
provozu se sjednává individuálne ve vztahu ke dni, kdy jsou
Objednatelem splnény požadavky: vystavena objednávka nebo uzavŕena smlouva s Popisem, jsou dodány všechny dohodnuté podklady a je schválen grafický návrh,
pokud je požadovan.
Poté Objednatel do 10 PD potvrdi písemné Pfedávacf protqkol a zahájeni testovaclho provozu software. Poté Objednatel do 20 PD potvrdí
pisemné Shodu s popisem software, prípadne oznámi závady, které Zhotovitel do 20 PD odstrani. Po potvrzenl Shody s popisem software Zhotovitel vystavi fakturu.
Objednatel i Zhotovitel usilují o to, aby po zahájeni testovaclho provozu byl software uveden do plného provozu nejvýše do 60 PD. Po této Ihute již Objednatel nernúže v
rámci vystavené Objednávky nebo uzavŕených smluv nárokovat doplneni pracl, pokud k nim dŕive neposkyti úplné podklady nebo zadánl, byt by byly obsaženy
v Popisu. Pri pfípadnérn prodlouženém testovacím provozu zapŕíčlnéném
prodi evou Objednatele činí účelne vynaložené
náklady spojené s prodiením termínu
minimálne výš; dvojnásobného paušálu za provoz software die ceníku za každý započatý mésíc.

IV.
4.1
4.2
4.3

Záruční a další podmínky provozu Stránek a software

Neni-Ii ve Smlouve o provozu uvedeno jinak, provoz Stránek, software a schránek elektronické
Zhotovitel

nenese žádnou odpovédnost

pošty se sjednává

na dobu neurčitou.

za obsah Stránek a dat utožených v software.

Zhotovitel se zavazuje bezplatné odstranit závady Stránek a software
plného prevozu, Reklamace závad musi být provedena písernné.

ve smyslu nesouladu

s Popisem

nebo dokumentad

v záručn I dobe 24 mésícú

po pfedání

do

4.4

Zhotovitel zajistí drobné pri1ežitostné opravy chyb na Stránkách a software bezplatne do 48 hodin od písemného oznámeni požadavku na opravu. Za písem né
oznámeni se považuje i e-mailovázprávanaadresuobchod@webhouse.cz.
jejíž príjem byl Zhotovitelem potvrzen odpovedí na tuto zprávu. V cene méslčního paušálu
jsou garantovány práce a konzultace do 1 hodiny práce rnéslčné (není mezi rnéslci prenosný), po prekročeni limitu se ceny prací ~ídf platným ceníkem. Nejmenší
jednotkou práce je 15 minul. Jiné servisní podmínky mohou být pŕedmétern zvláštni smlouvy.
.

4,5

Zhotovitel zajisti rádný prevoz Stránek a schránek elektronické
prípade, pokud je u príslušné domény jejím technickým správcem

pošty v rámci obvyklých technických možnosti
a doména je vedena v DNS Zhotovitele.

internetu.

Za funkčnost

záznamu

v DNS ručí jen v

2
4.6

Zhotovitel si vyhrazuje jeden den v katendáŕnlrn rnéslcí na údržbu serveru portálu MOOL. Tento den nejsou vyloučeny výpadky
než osmihodinového
výpadku bude výpadek oznámen pŕedern obvykle elektronickou
poštou technickému kontaktu Objednatele.

konektivity.

Pri predpokladu

delšiho

4.7

V pffpadé delši než tŕídennl úplné nepFistupnost Stránek a schránek elektronické
pošty, pokud neni zpúsobena
príslušné části rnéslčnlno paušálu a navic možnost vyúčtovat si jednorázovou
pokutu ve výši 50 % rnéslčnlho
pokuty požádá.

4.8

Zhotovitel obvyklými technickými prostiedky chrání server proti jeho narušení činností hackerú, napadení však nemúže zcela vyloučit a v takovém pŕfpadé neručí za
narušení provozu Stránek a schránek elektronické pošty. Rovnéž Zhotovitel neručí za nežádoucí zmeny obsahu Stránek a softwaru v pŕfpadš prozrazeni prístupového
hesla Objednatelem.

4.9

Zhotovitel

živelni pohromou, má Objednatel nárok na vrácení
paušálu. Nárok vzniká, pokud Objednatel o úhradu

zajistí na žádost Objednatele online prístup napr. pomocí FTP k statickým stránkám na základe hesla. V tomto prípade neručí za funkčnost
uživáním FTP pŕístupu Objednatelem.
Objednatel ruči za utajení prístupového hesla.

Stránek a škody

zpúsobené nesprávným
4.10

Software je majetkem Zhotovitele. Objednatel bere na vedomí, že software je autorským dílem a je chránen zákony České republiky o autorském právu, ustanovením
mezinárodních
smluv a všemi dalšími odpovídajícimi
zákony. Objednatel je povinen dbát autorské ochrany software a jeho doplňkú, jako napr. dokumentace,
zejména
do nej nezasahoval
a nernénít jej, musi bránit neoprávnenému
užití, šíreni nebo poňzovánl kopii, sám je nepŕedávat tretím osobám ani je nijak nešfľit a nepúičovat.
Objednatel nesmí provádét zpétný preklad a analýzu, dekompi1ovat nebo disassemblerovat
software. Objednatel je oprávnén pofídit si kopie dlla výhradné pro jeho
zálohovánl a ochranu pred ztrátou. Objednatel neposkytne tretím osobám registračnl klíč a užívaná hesla.

4.11

Zhotovitel zaručuje, že software splňuje funkce podie Popisu a dokumentace,
neručí však za škody vzniklé v souvislosti s používánlrn či nemožnosti použit software či
Stránek. Upozorňujeme,
že určité odlišnosti formátováni dokumentu po prevodu do HTML z textového editoru nejsou chybou software vismo. Za chybu software se
rovnéž nepovažuji problémy vzniklé v souvislosti s nesprávnou instalaci nebo nesprávným pi'ipojenim k internetu nebo je-Ii software provozován na výpočetnl lechnice
nesplňujlcí podmínky podie dokumentace software, dále není-Ii správné ovládán nebo je provozován na počítači s jinými programy, které svojí funkcí bráni správnemu
chodu software. zejména počítačovými viry.

4.12

Poškozená strana rnúže od Smlouvy o provozu odstoupit s rnéslčni výpovedni lhútou v pŕípadé závažného neplneni smluvnich podminek druhou stranou,
pisemné upozornéno
a nebyla v pňrnéŕeném čase zjednána náprava. Žádná ze smluvnich stran nemá nárok na úhradu jakýchkoliv nákladu spojených
smluv.

4.13

Bez udání dúvodú je stanovena výpovédnl lhúta na 3 kalendáŕní mésíce ode dne obdržení
počíná béžet prvním dnem následujicfho rnéslce po mésíci, v kterém byla výpoveď doručena.

V.

výpovedi,

není-li uvedeno

na které bylo
s ukončením

ve Smlouve o provozu jinak. Výpovédní

lhúta

Záruční a další podmínky služby vismo Overený snímek webu

5.1

Není-li ve Smlouvé

o provozu dohodnuto

5.2

Postup Snimkovánl

je autorským

jinak, doba provozu Snlmkování

5.3

Objednatel bezvýhradne souhlasí s tím, že pŕedrnétern Snímkování je poňzování kopií jen té části webu, která je dosažiteiná podie oboustranné dohodnutých pravidei
snlmkovánl
(stahovánl)
stránek. Pokud nejsou pravidla ujednána plsernné, pak platí, že se ridi rozhodnutim Zhotovitele. Jakékoli jiné stránky, a to i pŕesto, že jsou
označeny pľíslušnostl
napŕ, k úfednl desce, nejsou v kopiich zahrnuty. Nenl-li písem ne ujednáno jinak, zahrnuje Snímkovánl vismo Stránek tzv. mapu úľednl desky a
stránky z ní pŕtmo odkazované (první úroveň za mapu úŕednl desky).

5.4

Snímek je provádén

5.5

Pfedmetem
Snímkování
nejsou nepňsíupné stránky, byt' by neprlstupnost
byl a krátkodobá práve v dobe snímkování. Zhotovitel se zavazuje provádét namátkové
kontroly za účelem zjištení takových závad a provedeni opakovaného stažení. Zhotovitel však v técnto pŕlpadech neodpovídá za plnou úspešnost takového postupu.

dílem. Pojem autorského

každý pracovni den jedenkrát

I

denne v libovolnou

VI.

a výpovední

dila je vymezen

v odstavci

Ihuty se Fidí pravidly uvedenými

v odstavci 4.1, 4.12 a 4.13.

4.10.

dobu. Tuto dobu určuje Zhotovitel.

Dodací a piatební podmínky, ceny

6.1

Objednatel a Zhotovitel uzavirají podie pred métu objednávky Smlouvu o ooskvtnut! práv, Smlouvu o dl/o a Smlouvu o provozu. Služby je možné dodat i na základe
vystavené Objednávky. Ceny a parametry služeb (napr. poskytovaný prostor v MS dat, typy poskytovaných prací a jejich hodinové sazby, ceny modulu vismo apod.) se
ŕldl platným cenikem nebo dohodou.

6.2

Smlouva o poskytnutí práv stanoví poi'izovacl licence na Stránky a software obvykle v členení jednotlivých modulu a jejich jednorázovou cenu. Stránky a software rnúže
Objednatel začít užlvat v béžnérn prevozu až po uhrazenl poŕlzovactcn licencí.
Smlouva o dl/o stanoví predmet a cenu jednorázove poskytnutých služeb, zejména spojených s výrobou Stránek a softwaru. Stránky a software múže Objednatel začlt

6.3

užívat až po uhrazení

6.4

smluvní ceny.

Sm/ouva o provozu sjednává cenu rnéslčního

paušálu za licenci na zverejnení (možnost dálkového pŕístupu) a provoz Stránek a softwaru na internetu. Stránky a
software rnúže Objednatel užlvat v bšžnérn provozu po období, kdy má uhrazené máslční paušály, pokud byly Zhotovitelem již fakturovány. Toto obdobi začiná dnem
uvedenl Stránek nebo sottwaru do plného provozu. Pokud neni ve
o prevozu stanoveno jinak, jsou mésični paušály účtovány jednou ročne za celý kalendáŕn!
rok vystaven im výzvy k úhrade (není daňovým dokladem) s uvedeným termlnem splatnosti. Po jejl úhrade vystaví Zhotovitel Objednateli do 15 kalendáŕnlch dnu
odpovídajfcí daňový doklad. Pokud je méslčnl paušál účtován mésíčné,
čtvrtletné nebo pololetné, je vystaven daňový doklad k poslednímu dni účtovaného období.

smouv«

6.5

Lhuta splatnosti faktur Zhotovitele je 10 kalendárnich dnu, nenl-li ve smlouvách uvedeno jinak. Pokud úhrada neni pi'ipsána na účet Zhotovitele v den splatnosti faktu ry,
má Zhotovitel nárok účtovat úrok z prodleni ve výši 0,05 % z dlužné částky denné, počlnaje dnem následujicim po dni splatnosti až do doby plného zaplacení. Pokud
prodleni prekroči dobu jednoho roku, je Zhotovitel oprávnén vypovedét všechny smlouvy.

6.6

Meziroční

7.1

Veškeré pŕfpadné vzniklé spory mezi smluvnimi stranami budou fešeny pŕedevštrn ďohodou obou stran. Nedojde-li
rozhodcem, který bude smluvními stranami určen, nebo pred príslušným soudem v Ceské republice.

7.2

Objednalei
uzavŕenlm smlouvy se Zhotovitelem nebo vystavením objednávky vyjadruje souhlas se zasllánfm obchodn Ich sdélení i elektronickou cestou ve smyslu
zákona Č. 480/2004 Sb.
Obecné obchodni podmínky jsou nedflnou sou části uzavŕených smluv.
Obecné obchodni podmínky nabÝvajl platnosti a účinnosti dne 5. 10. 2006.
Zhotovitel je oprávnen tyto Podmínky rnénít nebo upravoval. Objednatel bude o pŕípadné zmene Podmínek informován alespoň 2 rnésíce dopredu na www stránkách
Zhotovitele http://www.vismo.cz.

nárúst

prúbéžných

plateb podie Smluv neprekročí

nárúst

VII.

7.3
7.4
7.5

V

Jihlave

dne

prúmérné

roční míry inflace die ČSÚ.

Záverečná ustanovení

5. 10. 2006

(C) 1999-2007

WEBHOUSE,

s.r.o.

(moo_o017 _11v1)

k dohode,

bude spor ŕešen formou

flzení

pred

