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Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele 

obchodní společnosti MORAVA GRAPHIC s.r.o., se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc, 
zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 59448. 

I. Obecná ustanovení  

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti společnosti 
MORAVA GRAPHIC s.r.o., se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc, zapsané v Obchodním 
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 59448 (dále jako „zhotovitel“) a 
objednatele, kterými mohou být fyzické osoby a právnické osoby - podnikatelé (dále jako „objednatel“ či 
„zákazník“)(zhotovitel a objednatel společně jako „smluvní strany“) při tvorbě videoprojekcí a leteckých 
záběrů a jiné zakázkové výrobě, příp. prodeji zboží a poskytování služeb (dále jen „předmět díla“) (dále jako 
„smlouva“). 

2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat bez souhlasu zákazníka pouze v přiměřeném 
rozsahu. Prodávající je v takovém případě povinen poskytnout zákazníkovi nové znění obchodních podmínek v 
textové podobě s viditelně vyznačenými navrhovanými změnami a určit přiměřenou lhůtu k vyjádření, zdali je 
zákazník akceptuje. V případě, že se zákazník v určené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s navrhovanými 
změnami souhlasí. V případě, že zákazník s navrhovanými změnami nesouhlasí, je každá strana oprávněna 
všeobecné obchodní podmínky vypovědět. V takovém případě činí výpovědní lhůta patnáct kalendářních dnů.  

3. Veškeré vztahy mezi kupujícím a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami 
upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský 
zákoník“).  

II. Předmět plnění  

1. Odesláním závazné objednávky objednatel potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním 
těchto obchodních podmínek. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky a 
sděleny objednateli v cenové nabídce. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před 
vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou 
objednaného předmětu díla. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. V případě 
odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních obchodních podmínek. 

2. Pojmem objednávka se pro tyto Obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon objednatele směřující 
vůči zhotoviteli s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen "objednávka"). 

3. Objednatel musí uvést v objednávce či v e-mailu, v němž je objednávka zaslána, minimálně tyto údaje: 

a. své jméno a příjmení nebo obchodní firmu, adresu sídlo či místa podnikání podnikatele, 

b. požadovaný termín dokončení díla, 
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c. IČ objednatele, který je podnikatelem,  

d. přesné kontaktní údaje [e-mailová adresa (dále jen „e-mailová adresa objednatele“], 

e. předmět díla, 

f. způsob platby, 

g. rozsah využití. 

4. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je zhotovitel oprávněn odmítnout nebo 
vrátit objednateli k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, 
že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena. 

5. Objednávka objednatele je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena momentem doručení závazného 
souhlasu zhotovitele objednateli s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany 
zhotovitele), a to prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou objednatel uvedl v objednávce, či osobně (dále 
jen „potvrzení objednávky“). Od tohoto momentu mezi objednatelem a zhotovitelem vznikají vzájemná 
práva a povinnosti. Pokud objednatel po přijetí potvrzení objednávky zjistí, že je některý z údajů je chybný, 
je jeho povinností sdělit tuto skutečnost zhotoviteli e-mailem na adresu ondrej.lakomy@moravagraphic.cz 
(dále jen „e-mailová adresa zhotovitele“). Objednatel napíše do předmětu e-mailu „Oprava objednávky“ a v 
textu uvede číslo objednávky a údaje, které je třeba opravit. 

III. Zrušení objednávky 

1. Zrušit objednávku lze pouze výjimečně a to po předchozí domluvě se zhotovitelem. Žádost o zrušení 
objednávky je třeba sdělit na e-mailovou adresu zhotovitele. 

2. Pokud si objednatel neodebere objednaný předmět díla bez předešlého zrušení objednávky (akceptované 
zhotovitelem), nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto předmětu díla (především 
náklady na materiál, výrobní náklady, dopravné, skladné apod.). Tím není dotčeno právo objednatele 
předmět díla nepřevzít z důvodu rozporu se smlouvou. 

IV. Vyšší moc 

1. Vyšší mocí se pro účely těchto obchodních podmínek považuje taková výjimečná událost či okolnost, (i) 
kterou smluvní strany nemohly rozumně předvídat, či (ii) která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, či 
(iii) kterou, vznikla-li, strana nemůže překonat, a která vede k tomu, že smluvní strana není schopna úplně 
nebo částečně plnit své povinnosti plynoucí z  této smlouvy nebo tyto povinnosti plní úplně nebo částečně 
s prodlením. 

2. Vyšší moc zahrnuje zejména válku, veřejné nepokoje, terorismus, přírodní katastrofy, epidemie, stávky, 
výluky, útoky na IT systém společnosti (např. virové útoky, útoky hackerů). 
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3. Strana, která se dovolává vyšší moci, oznámí druhé smluvní straně ty okolnosti, jež tvoří důvod vyšší moci, 
spolu s  dopady takové události na konkrétní povinnosti ze smlouvy. Oznámení bude učiněno do 7 dnů od 
okamžiku, kdy se smluvní strana dozvěděla (nebo se měla dozvědět) o okolnostech tvořících důvod vyšší moci. 

4. Termín pro dokončení díla se prodlužuje o takovou dobu, po jakou zhotovitel přerušil práce z důvodu 
existenci vyšší moci či prodlení subdodavatelů nebo z dalších důvodů uvedených v  této smlouvě nebo 
vyplývajících ze zákona. 

V. Cena, platba zálohy a doplatku ceny  

1. Cena předmětu díla bude určena dle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje DPH. Ceny jsou platné v 
okamžiku objednání předmětu díla. 

2. Dojde-li k výrazným změnám cen v důsledku změny kurzu, výrazné inflace nebo při podstatných změnách 
dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů předmětu díla, je zhotovitel oprávněn, nedojde-li k 
jiné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, požadovat po objednateli úhradu této nové výše ceny. Pokud 
objednatel nesouhlasí s novou výší ceny, je oprávněn od smlouvy odstoupit.  

3. Zhotovitel si vyhrazuje právo vyžadovat úhradu zálohy objednatelem, a to minimálně ve výši 40% z celkové 
ceny tj. z ceny vč. DPH. Sjednanou zálohu objednatel zaplatí na základě zálohové faktury vystavené 
zhotovitelem (dále jen „zálohová faktura“). 

4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu či doplatek ceny na základě vystaveného daňového dokladu - faktury. 
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu poté, co dokončil a zpřístupnil předmět díla objednateli tak, že mu 
jej zaslal e-mailem na e-mailovou adresu objednatele či zpřístupnil na cloudovém uložišti či jiným vhodným 
způsobem (dále jen „zpřístupnění předmětu díla“). 

5. Zálohové faktury zhotovitele jsou splatné ve lhůtě sedmi dnů ode dne vystavení. Jiné než zálohové faktury 
jsou splatné ve lhůtě, kterou si zhotovitel a objednatel sjednají v  objednávce, která byla zhotovitelem 
potvrzena podle čl. II odst. 5 obchodních podmínek. Neujednají-li si takto objednatel a zhotovitel splatnost 
jiných než zálohových faktur, jsou tyto splatné ve lhůtě deset ode dne vystavení. 

6. Nebude-li zálohová faktura řádně a včas uhrazena, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu, po kterou byl 
objednatel v prodlení s její úhradou. 

7. Smluvní strany se zavazují vždy při hrozící existenci sporu zahájit jednání o smírném řešení a pokračování 
díla. O dobu tohoto jednání se prodlužuje termín dokončení díla. 

8. Faktury včetně zálohové faktury zhotovitele objednatel zaplatí buď bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele či v hotovosti v sídle zhotovitele. Způsob platby zvolí objednatel v  objednávce či v  e-mailu, 
v němž je objednávka zaslána, jeho volbu je zhotovitel povinen akceptovat.  

9. V případě platby bezhotovostním převodem na účet zhotovitele je objednatel povinen uhradit cenu převodem 
na účet zhotovitele č. 107-7799760247/0100 vedený u Komerční Banky a.s. (dále jen „účet zhotovitele“), 
jako variabilní symbol uvede číslo faktury.  

10.Při bezhotovostní platbě je povinnost objednatele zaplatit splněna dnem připsání platby na účet zhotovitele. 

11.V případě prodlení s úhradou faktury (i zálohové) ze strany objednatele, je zhotovitel oprávněn bez 
předchozího upozornění účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky (vč. DPH) za každý den 
prodlení. Tímto není dotčen případný nárok zhotovitele na náhradu škody.  
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12. V případě, že je objednatel s platbou faktury v prodlení delším než sedmi kalendářních dní, je zhotovitel 
oprávněn dosud neprovedené dodávky předmětu díla zadržet a dokončit a zpřístupnit je pouze proti platbě 
předem nebo při poskytnutí zajištění, které je pro zhotovitele přijatelné. V  takovém případě zhotovitel 
neodpovídá za své prodlení s povinností dodat předmět díla v termínu dokončení díla. 

13.Na zaplacení ceny předmětu díla nelze započítat jakoukoliv pohledávku objednatele, ať již vznikla na 
základě smlouvy nebo z jiného právního důvodu.  

14. V případě porušení povinností ze strany objednatele vyplývající z  těchto obchodních podmínek či jiných 
ujednání smluvních stran, zejména při prodlení s úhradou faktury (i zálohové) či porušení povinnosti 
stanovené v čl. VII odst. 2 obchodních podmínek ze strany objednatele, je zhotovitel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

VI. Termíny dokončení díla 

1. Termín dokončení díla je uveden v potvrzení objednávky, ať již přesným dnem dokončení díla či lhůtou pro 
dokončení díla (dále jen „termín dokončení díla“).  

2. Do lhůty pro dokončení díla uvedené v týdnech či měsících se nepočítají víkendy, státní svátky a dny předem 
hlášené celozávodní dovolené. 

3. Zhotovitel si vyhrazuje právo ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky změnit termín 
dokončení díla, odůvodňují-li to skutečnosti, které zhotovitel v době potvrzení objednávky nemohl rozumně 
předpokládat (např. změny v termínu dokončení díla vstupních materiálů). 

4. Lhůta pro dokončení díla počne běžet dnem potvrzení objednávky. Pokud zhotovitel vystavil objednateli 
v  úhradě zálohovou fakturu, počne tato lhůta pro dokončení díla běžet dnem potvrzení objednávky či 
připsáním celé zálohy ve prospěch účtu zhotovitele, podle toho, která z těchto skutečností nastane později. 

5. Zhotovitel neodpovídá za své prodlení s povinností dokončit a zpřístupnit předmět díla v termínu dokončení 
díla, nemůže-li předmět díla v  tomto termínu dokončit a zpřístupnit předmět díla z  důvodu prodlení 
objednatele s poskytnutím potřebné součinnosti nebo s placením ceny. 

VII. Podmínky dokončení díla a jeho předání a převzetí 

1. Objednatel je povinen převzít předmět díla od zhotovitele a toto převzetí do tří dnů od dokončení a 
zpřístupnění předmětu díla zhotovitelem potvrdit e-mailem z e-mailové adresy objednatele na e-mailovou 
adresu zhotovitele. Nepotvrdí-li objednatel převzetí předmětu díla v uvedené lhůtě, platí, že předmět díla 
byl předán a převzat uplynutím třetího dne od dne jeho dokončení a zpřístupnění objednateli. 

2. Objednatel je povinen zajistit s dostatečným předstihem, aby bylo možné dílo dokončit bez nepřiměřených 
nebo neobvyklých obtíží a vynaložit k tomu zhotoviteli a jím pověřeným osobám náležitou součinnost. Poruší-
li objednatel svou povinnosti uvedené v  předchozí větě, je povinen zhotoviteli nahradit náklady, které 
zhotoviteli či jím pověřeným osobám v důsledku neposkytnutí náležité součinnosti vzniknou. 

Stránka �  z �4 7



�

VIII. Reklamace  

1. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele ve věci odpovědnosti zhotovitele za vady předmětu díla se řídí 
příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku.  

2. Objednatel je povinen při převzetí předmět díla zkontrolovat. Zjevné vady předmětu díla je objednatel 
povinen reklamovat, oznámit a prokázat tuto vadu zhotoviteli e-mailem, jímž potvrdí převzetí předmětu díla 
ve lhůtě tří dnů od dokončení a zpřístupnění předmětu díla z e-mailové adresy objednatele na e-mailovou 
adresu zhotovitele. V e-mailu podle předchozí věty je objednatel povinen vady náležitě popsat, popřípadě 
uvést, jak se projevují. Zjevné vady, které objednatel mohl zjistit při předání a převzetí předmětu díla a 
které nebudou takto dokladovány, oznámeny a prokázány, není zhotovitel povinen uznat jako oprávněnou.  

3. Jiné vady než ty, které jsou specifikované v  předchozím odstavci, je objednatel povinen uplatnit do pěti 
pracovních dní od jejich vzniku.  

4. Uplatní-li objednatel svá práva z  vad dodaného předmětu díla včas řádným způsobem, je pověřený 
zaměstnanec zhotovitele povinen o reklamaci rozhodnout do pěti pracovních dní, ve složitějších případech ve 
lhůtě do deseti pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení 
vady. 

5. Uznaná reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena nejpozději jednoho měsíce ode dne uplatnění 
reklamace. Pověřený pracovník za reklamace může v odůvodněných případech s objednatelem dohodnout 
lhůtu delší.  

6. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že předmět díla je při převzetí objednatelem ve shodě se smlouvou, 
zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí objednatelem není ve shodě se smlouvou (dále jen 
„rozpor se smlouvou"), má objednatel právo na to, aby zhotovitel bezplatně a bez zbytečného odkladu 
předmět díla uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě; není-li takový postup možný, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud objednatel před převzetím 
věci o rozporu se smlouvou věděl nebo rozpor se smlouvou sám způsobil.  

7. Objednatel může uplatnit reklamaci pouze e-mailem na e-mailovou adresu zhotovitele. O reklamaci sepíše 
zhotovitel zápis (reklamační protokol). Při reklamaci je objednatel povinen předložit daňový doklad (fakturu) 
či jiný doklad potvrzující uzavření smlouvy a její plnění, dále detailní popis vady a uplatňovaný nárok. Podle 
povahy věci objednatel k reklamaci případně připojí další k posouzení reklamace vhodné podklady, např. 
fotodokumentaci.  

8. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k vyřízení reklamace.   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9. Zhotovitel dále neodpovídá za vady předmětu díla:  

a. které po převzetí způsobil objednatel nebo jiná osoba odlišná od zhotovitele nebo vznikly v důsledku 
vnějších událostí,  

b. které vznikly v důsledku neodborné manipulace s předmětem díla,  

c. nadměrným opotřebením v důsledku nevhodného způsobu užívání,  

d. které vznikly v důsledku mechanického poškození, provedené úpravy či jiného zásahu,  

e. na které poskytl prodávající objednateli slevu z ceny a které jsou z tohoto důvodu uvedeny na daňovém 
dokladu.  

f. vzniklé z nedostatků okolního prostředí (např. vlhkost vzduchu), 

g. které bylo upraveno podle přání zákazníka, 

h. spočívajících v opotřebení předmětu díla způsobeného jeho obvyklým užíváním. 

IX. Autorská práva 

1. Zhotovitel je vlastníkem všech fotografií, pořízených snímků, všech audiovizuálních děl, obrazových 
záznamu, zvukově obrazových záznamů, jež jsou předmětem autorského práva či práv souvisejících s právem 
autorským, které jsou výsledkem činnosti zhotovitele v souladu s uzavřenou smlouvou (dále jen „dílo“). 

2. Objednatel se zavazuje k obstarání souhlasu všech osob, jejichž podoba bude v díle zachycena způsobem 
umožňujícím určení jejich totožnosti a jež pro účely díla zajistil, a to nejpozději k  okamžiku takového 
zachycení jejich podoby. Objednatel se dále zavazuje u osob specifikovaných v  předchozí větě obstarat 
k  okamžiku zachycení jejich podoby podle předchozí věty jejich souhlas k rozšiřování jejich podoby pro 
obchodní a marketingové účely zhotovitele, zejména prostřednictvím následujících médií, webových 
stránek, aplikací, reklamních kanálů a jiných marketingových nástrojů: 

a. vimeo.com 

b. instagram 

c. facebook 

d. youtube.com 

e. moravagraphic.cz 

f. televizní vysílání, kinematografické představení (vč. vysílání reklamního sdělení) 

g. online média 

h. a další média 

(dále jen „média“) 
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3. Objednatel dává souhlas zhotoviteli s tím, aby dílo a předmět díla či jeho části použil pro své marketingové 
účely zejména v médiích uvedených v čl. IX odst. 2 obchodních podmínek. 

4. Poruší-li objednatel povinnost uvedenou v čl. IX odst. 2 či 3 obchodních podmínek, je zhotovitel oprávněn po 
něm požadovat úhradu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Povinností zaplatit 
smluvní pokutu není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody či nemajetkové újmy, a to ani co do výše, v 
níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. 

5. Bude-li osoba, jejíž podoba byla zhotovitelem zachycena či rozšiřována způsobem uvedeným v čl. IX odst. 2 
obchodních podmínek, požadovat po zhotoviteli úhradu škody či újmy vzniklé v důsledku zásahu do jejich 
osobnostních práv způsobem dle čl. IX odst. 2 obchodních podmínek, je objednatel povinen tuto škodu či 
újmu uhradit namísto zhotovitele. 

6. Objednatel je oprávněn předmět díla užít pouze v  souladu s  ujednaným rozsahem využití. Vznikne-li 
z důvodu porušení této povinnosti zhotoviteli škoda či jiná újma či bude-li po zhotoviteli v důsledku porušení 
této povinnosti objednatelem požadovat náhradu škody či jiné újmy třetí osoba, zavazuje se objednatel tuto 
škodu či jinou újmu nahradit. 

X. Závěrečná ustanovení  

1. Objednatel obchoduje výhradně na základě těchto Obchodních podmínek. 

2. Odstoupením od smlouvy o dílo nezanikají ustanovení o smluvní pokutě, úrocích z prodlení, náhradě škody a 
ujednání o ceně díla.  

3. Žádná část ceny nesmí být zaplacena pohledávkami třetích osob nebo započtením vlastní pohledávky 
objednatele, kterou má vůči zhotoviteli, není-li písemně sjednáno jinak. 

4. Objednatel není oprávněn postoupit třetí osobě práva a povinnosti vyplývající mu ze smlouvy, ani třetí osobě 
postoupit či zastavit pohledávku, kterou má za zhotovitelem, bez předchozího písemného souhlasu 
zhotovitele. 

5. Právní vztah zhotovitele a objednatelů se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy zhotovitele a 
objednatele výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících 
právních předpisů. 

6. Pokud vztah mezi zhotovitelem a objednatelem obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah 
se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů. 
Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno. 

7. Smluvní strany se dohodly na pravomoci soudů České republiky k projednání a rozhodnutí sporů a jiných 
právních věcí vyplývajících právního vztahů zhotovitele a objednatelů, jakož i ze vztahů s těmito vztahy 
souvisejících.  

8. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2018. 
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