Všeobecné obchodní podmínky
Matěje Borta pro dodávky a subdodávky v souladu s ustanovením § 273 zákoníku ke zjednodušení praxe
uzavírání smluv. Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí každé smlouvy, kde
dodavatelem je Matěj Bort IČ: 01824619, DIČ CZ8802233550, se sídlem Truhlářská 247, 547 01 Náchod,
evidován u ObŽÚ Náchod (Dále jen dodavatel) a odběratelem je fyzická nebo právnická, tuzemská či
zahraniční osoba (dále jen odběratel). Veškeré dodávky provádí dodavatel podle těchto VOP.
Dodavatel poskytuje služby a výrobky převážně v oblasti grafického designu, reklamy, marketingu a vytváření
autorských děl.
Tyto VOP platí vždy, pokud není konkrétní písemnou smlouvou mezi odběratelem a dodavatelem stanoveno
jinak. Cizí obchodní podmínky odlišného znění a jiná ujednání v potvrzení, korespondenci apod. jsou neplatná,
i když nejsou dodavatelem výslovně popřena. Přijetí dodávky či výkonu a zejména grafických návrhů či jejich
zaplacení, a to i zálohy na ně, znamená souhlas s těmito VOP. Tyto VOP platí za přijaté nejpozději v okamžiku
potvrzení objednávky dodavatelem. Součástí těchto VOP mohou být i směrnice odběratele pro zajištění kvality,
jsou-li ke smlouvě připojený.
Tyto VOP jsou k nahlédnutí v sídle dodavatele a jsou zveřejnily na webových stránkách www.bort.cz.

I. VYMEZENÍ POJMŮ
(1) Smlouvou se rozumí smlouva o dílo podle § 536 a následujících obchodního zákoníku nebo v případech
dodávky zboží zcela bez individuálních úprav smlouva kupní podle § 409 a následujících obchodních
zákoníku. Smlouva dle tohoto bodu není písemnou smlouvu licenční ve smyslu příslušných ustanovení
autorského zákona.
(2) Dílem se rozumí předmět smlouvy o dílo. Dílo samotné je také autorským dílem podle § 2 autorského
zákona, pokud není zřejmý opak (např. se jedná o výrobu rozmnoženiny z odběratelem dodaných tiskových
dát). V případě pochybnosti se má za to, že se o autorské dílo jedna. Zboží je název předmětu kupní smlouvy.
(3) Návrhem se pro účely těchto VOP míní dílo, které je autorským dílem v podobě rozpracované nebo
dokončené a které je předkládáno odběrateli k dílčímu nebo konečnému schválení. Nemění se tím např. návrh
na uzavření smlouvy apod.
(4) Předání podkladů je předání poslední z věcí, dokumentů nebo informací odběratelem dodavateli, které jsou
nezbytné pro zpracování díla.
(5) Předání návrhu je předání vyobrazení návrhu resp. předvedení těchto návrhů pomocí zobrazeni tiskem,
monitorem, projektorem, nebo podobným prostředkem i bez fyzického předání těchto výtisků, maket nebo
počítačových dat potřebných k zobrazení.
(6) Dílčí schválení návrhů (též korektura) je projev vůle odběratelem, kterým souhlasí s pokračováním prací na
díle podle návrhů dodavatele bez výhradného nebo s výhradami. Konečné schválení návrhů (též imprimatur) je
projev vůle odběratele, kterým souhlasí s realizací, výrobou rozmnoženin nebo předáním celého díle v takové
podobě, v jaké byly návrhy ke konečnému schválení předloženy.
(7) Předání díla je změna držitele věci, které jsou dílem anebo případně zbožím, anebo předání kopie
elektronických dát, které jsou dílem, nebo předání informací, kde se dílo nachází v případě, že jsou dílem
webové stránky. Pro předání elektronických dat jsou přípustné všechny formy jako zaslání e-mailem, předání
datového nosiče (DVD aj.) nebo využití internetových služeb pro přenos větších objemů dat atp.
(8) Harmonogram je časový plán, který obsahuje termín předání podkladů, termín předání návrhů, termín
provedení korektur, termín zapracování korekturních připomínek, termín imprimatur a termín dokončení a
předání díla.
(9) Skicovné je cena za návrh, který při první korektuře nebyl přijat a v plnění smlouvy se za souhlasu obou
smluvních stran nepokračuje. Též odměna pro účastníky výběrového řízení, jejichž řešení nebylo vybráno.

(10) Autorský zákon je zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Obchodní zákoník je pak
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
(11) Ceník je dokument dodavatele, který je přílohou a nedílnou součástí těchto VOP. Ceník obsahuje
hodinovou sazbu všech základních úkonů a služeb.
(12) Okamžikem úplného zaplacení fakturované částky se rozumí připsání celé fakturované částky vč.
předchozích záloh na účet dodavatele.
(13) Vyšší mocí se rozumí zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, povstání, pouliční bouře,
stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností vyplývajících ze
smlouvy, ručení pracovního pořádku, války vyhlášené i nevyhlášené, změna politické situace, která vylučuje
nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností ze smlouvy vyplývajících nebo jakákoliv podobná příčina.

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY
(1) Realizace obchodu smluvních stran probíhá na základě:
a) písemných a ústních objednávek na základě předchozích nabídek, kalkulací či rozpočtů
b) písemných a ústních objednávek bez předchozích nabídek, kalkulací či rozpočtů
c) komunikačních aplikací
d) sdílené aplikace pro řízení úkolů a projektů
c) jednotlivých písemných smluv
d) rámcových smluv a k nim náležejícím objednávkám a odvolávkám
(2) Veškeré smlouvy, objednávky, odvolává, tak jako jejich změny a doplnění vyžadují ke své platnosti
souhlasný projev vůle obou smluvních stran provedený písemnou formou. Každou ústně provedenou
objednávku nebo její změnu či doplnění je dodavatel povinen písemně potvrdit bez zbytečného prodlení. Tím je
podmínka písemné formy naplněna.
3) Písemnou formu se považuje i projev vůle učiněný dálkovým přenosem dat (např. e-mailem, komunikační
aplikací, sdílenou aplikací pro řízení úkolů a projektů), jenž umožňuje určení obsahu úkonu a osoby, která jej
učinila. Stejný způsob komunikace je přípustný i pro provádění korektur a imprimatur.
4) Ústní nebo písemná ujednání učiněná před podpisem smlouvy oběma stranami a týkající se zakázky či
obchodu podle později uzavřené smlouvy pozbývají účinnosti, pokud nebyla zahrnuta do smlouvy nebo nejsou
v souladu s těmito VOP.
5) Platnost vystavených nabídek je 30 dní, pokud není uvedeno jinak
6) Smlouva musí obsahovat:
a) obsah a rozsah díla či údaje o množství a druhu zboží
b) termín a způsob předávání díla či zboží nebo harmonogram prací
c) Cenu za dílo či zboží anebo způsob jejího určení, způsob úhrady, zálohu a termín splatnosti, pokud se
odlišují od ustanovení těchto VOP
7) Potvrzení objednávky musí obsahovat stejné údaje. Pokud tyto údaje obsahuje předchozí písemná (nikoli
ústní) objednávka anebo nabídka, kalkulace či rozpočet, postačí se na tyto odkázat.
8) Pokud smlouva výslovně nestanoví cenu za dílo ani způsob jejího určení, je cena určena podle ceníku
dodavatele.
9) Cena vždy zahrnuje pouze ve smlouvě výslovně uvedené služby, zboží nebo licence k autorským dílům
podle sjednaného rozsahu. Nelze předpokládat neuvedené jako samozřejmé. Služby nad rámec tohoto
rozsahu, byť objednané v průběhu plnění smlouvy, případně s touto smlouvou související nebo pro plnění této
smlouvy nezbytné, jsou samotnou objednávkou, resp. smlouvou, bez dalšího upozornění. Pokud není cena pro
novou smlouvu stanovena jiným způsobem ve VOP předepsaným, určí se podle ceníku dodavatele.
10) Vícepráce odběratelem výslovně nevyžádané mohou být účtovány pouze se souhlasem odběratele.

III. PLNĚNÍ SMLOUVY
(1) Dodavatel se zavazuje zhotovit dílo, případně obstarat zboží, pro objednatele řádně, v souladu se
sjednanou specifikací a včas. Odběratel se zavazuje takto provedené dílo, případně zboží převzít a zaplatit za
něj sjednanou cenu.
(2) Pokud termín předání podkladů nebo termín dílčího nebo konečného schválení návrhů pro výrobu není
dodržen, posouvá se termín dokončení díla o dobu nastalého prodlení prodlouženou o pět pracovních dnů
navíc.
(3) Při dodatečně sjednaném termínu dokončení a předání díla dodavatel vyvine úsilí odpovídající okolnostem
a momentálnímu vytížení kapacity pro jeho splnění. Pokud smlouva od počátku výslovně nestanoví termín a
způsob předání díla nebo harmonogram prací, nelze uplatňovat žádné nároky ani slevy z důvodu prodlení.
(4) O způsobu předání návrhů a o způsobu provedení korektury a imprimatur rozhoduje dodavatel podle
charakteru díla.
(5) Dodavatel odběrateli písemně potvrdí předání podkladů. Odběratel dodavateli písemně potvrdí předání
návrhů, imprimatur a předání díla. Potvrzení o předání hmotné podstaty díla nebo zboží může mít formu
dodacího listu nebo průběžného předávacího protokolu. Protokol vždy musí obsahovat označení zakázky nebo
popis předávaného materiálu a jméno a podpis odpovědného pracovníka odběratele. U předání dat se protokol
nevyžaduje, pokud bylo předání provedeno způsobem umožňující evidenci takové zásilky (např. e-mail atp.).
(6) Dílo se považuje za dokončené nejpozději dnem výzvy dodavatele k vyzvednutí. Odběratel nemůže
odmítnout převzetí díla, pokud toto nevykazuje žádné vady, popř. vykazuje ojedinělé závady či nedodělky, které
nebrání užívání díla.
(7) V případě že odběratel neposkytuje dodavateli řádnou součinnost, a to zejména při předání podkladů,
provádění korektur a při předání díla, po dobu delší než 20 pracovních dní, je dodavatel oprávněn práce na díle
přerušit a odběrateli vyúčtovat dosavadní práce. Nárok na náhradu škody a právo na odstoupení smlouvy
tímto nejsou dotčena.

IV. AUTORSKÁ PRÁVA
(1) Předmět smlouvy, předložené návrhy a všechny jejich vývojové fáze jsou autorským dílem ve smyslu
autorského zákona a jejich neoprávněné užití může být trestným činem podle § 270 zákona č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník.
(2) Odběratel se zavazuje dodržovat licenční podmínky autorských děl třetích osob, které dodavatel pro
odběratele sjednal. Překročení těchto podmínek může být trestným činem podle § 270 zákona č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník.
(3) Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat majetková práva k autorským dílům svých zaměstnanců a
spolupracujících osob a udělovat k nim licence.
(4) Dílo, které je autorské dílo, je dílem vytvořeným na objednávku ve smyslu § 61, odst. 1 až 3 autorského
zákona. Odběratel může proto využít dílo pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Držení hmotné podstaty
díla, rozmnoženiny nebo elektronických dat k dílu neopravňují odběratele nekládat s dílem ve smyslu
autorskoprávním a ani ho neopravňují k úpravám, jinému použití a změnám díla.
(5) Zdrojová (tzv. otevřená) počítačová data se nepředávají, pokud to není předem písemně sjednáno. K
předání a užití takových dat se vždy sjednává zvláštní licenční smlouva. Předáním zdrojových dat zůstává
právo autorů na nedotknutelnost autorského díla zachováno.
(6) U zakázek s konečnou realizací v tiskové nebo obdobné podobě se data pro tiskárnu nebo pro výrobce,
které nesjednal dodavatel, předávají výhradně ve formátu PDF podle podmínek uvedených ve smlouvě nebo
ceníku.

(7) Licence k dílu, které je autorským dílem, se uděluje podle § 50, odst. 3 autorského zákona. K udělení
licence k užití díla dochází dnem převzetí díla odběratelem, přičemž účinnost licence nastává okamžikem
úplného zaplacení. Případné licence k dílům třetích osob jsou udělena shodným způsobem.
(8) Licence nad rámec § 50, odst. 3 § 61, odst. 1 až 3 autorského zákona se uděluje výhradně zvláštní licenční
smlouvou. Výše licenčního poplatku je stanovena ve smlouvě nebo ceníku.
(9) Cena za udělené a z části nebo plně nevyužité licence se nevrací.
(10) Skicovné neobsahuje autorskou odměnu ve smyslu autorského zákona a jeho zaplacením proto nevzniká
odběrateli právo autorské dílo užit.
(11) Veškerá díla ve všech stupních rozpracovanosti, která jsou autorským dílem a ke kterým nebyla udělena
licence, je možné užít pouze podle § 30 autorského zákona. Tím je vyloučeno především jejich zveřejnění a
předávání třetím osobám.
(12) Odběratel se zavazuje dodržovat licenční podmínky k dílu v souladu s autorským zákonem. Porušení
těchto licenčních podmínek se považuje za podstatné porušení smlouvy a pro tyto případy se stavuje smluvní
pokuta ve výši dvojnásobku ceny díla, minimálně však 50 000 Kč. Nároky vyplývající z autorského zákona
nejsou touto smluvní pokutou zkonzumovány. Závažným porušením licenčních podmínek je užití bez
předchozího udělení licence (bez úplného zaplacení, případně zaplacení pouze skicovaného), nebo použití v
rozporu s licenčními podmínkami.
(13) Odběratel prohlašuje, že je oprávněn užít veškeré dodavateli poskytnuté podklady, které jsou autorským
dílem, ať už je sám jejich autorem nebo disponuje licencí k jejich užití. Odběratel prohlašuje, že pro dílo
dodavatele zajistil souhlas třetích osob s použitím jejich autorských děl. Odběratel odpovídá za veškerou
škodu způsobenou postupem v rozporu s tímto ustanovením, kterým by byla porušena práva třetích osob.
Odběratel se zavazuje, že veškerá připadná licenční omezení neprodleně sdělí dodavateli. Za případnou škodu
způsobenou nepřesným, neúplným nebo opožděným sdělením nese odpovědnost odběratel.
(14) Dodavatel je oprávněn užít dílo, které zhotovil pro odběratele, i takové, kterému udělil výhradní licenci, pro
svou vlastní potřebu, zejména pak pro svou propagaci (např. uvedení v portfoliu prací, v inzerci atp.).
Povinnosti dodavatele k obchodnímu tajemství tím nejsou nijak dotčený. Dodavatel je také oprávněn uvádět
obchodní firmu odběratele jako referenci.
(15) Dodavatel je oprávněn umístit na dílo autorskou značku tak, aby nenarušil samotné dílo. Tato značka
musí být součástí návrhu předávaného ke konečnému schválení. Obvyklý způsob umísťování značky je patrný
z referenčních ukázek.
(16) V ostatních záležitostech zde nespecifikovaných se postupuje podle autorského zákona.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(1) Dodavatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě důvodných pochybností o splnění platebních
povinností odběratele, zejména prodlení s úhradou předcházejících faktur, s úhradou zálohové faktury apod.
Dodavatel je též oprávněn si zajistit informace o solventnosti odběratele a požadovat předložení bankovních
záruk.
(2) Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit v případě prodlení jedné nebo druhé smluvní strany oproti
harmonogramu, nebo přerušení komunikace o více než 20 pracovních dnů. Odstoupení od smlouvy musí mít
písemnou formu a musí být odůvodněno. Pro případ odstoupení z důvodu přerušení komunikace se sjednává
fikce doručení odstoupení od smlouvy.
(3) V případě odstoupení od smlouvy si smluvní strany vrátí veškeré poskytnuté plnění a to do 10 pracovních
dnů od odstoupení.
(4) V případě odstoupení od smlouvy vzniká dodavateli nárok na úhradu skicovného a ceny realizace díla ve
výši poměrné části zakázky vykonané do okamžiku odstoupení od smlouvy.

(5) Dojde-li na základě dohody smluvních stran k zániku nesplněného závazků sjednaného smlouvou a
smluvní strany sjednávají, že nemají zájem na pokračování plnění dle této smlouvy, vzniká dodavateli nárok na
úhradu skicovného a/nebo ceny díla ve výši poměrné části zakázky vykonané do okamžiku takové dohody.
(6) Obsahuje-li smlouva cenu za více dílčích částí díla, která je nižší, než by byl prostý součet cen za jednotlivé
tyto části, pokud by byly předmětem samostatné smlouvy, nelze při odstoupení od smlouvy tuto slevu
aplikovat. V případě pochybností se cena určí podle ceníku dodavatele.

VI. REKLAMAČNÍ ŘÁD
(1) Odběratel je povinen zajistit prohlídku předmětu díla nebo zboží neprodleně po přechodu nebezpečí škody
na předmětu díla, nejdéle však do 5 pracovních dnů.
(2) Jestliže odběratel předmětu díla nebo zboží neprohlédne anebo nezařídí, aby byl prohlédnut v době
přechodu nebezpečí škody na předmětu díla, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen
když prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění.
(3) Odběratel je povinen všechny zjištěné vady oznámit dodavateli ihned. Vady, které mohly být zjištěny později
při vynaložení odborné péče, je odběratel povinen oznámit dodavateli nejpozději do konce záruční doby.
(4) Odběratel je povinen uplatňovat reklamaci písemným oznámením obsahujícím popis vady nebo může
takovou reklamaci uplatnit osobně. V případě, že je to možné z hlediska předmětu díla, předloží společně s
reklamací rovněž dílo s vadami. Místem reklamace je sídlo dodavatele.
(5) Vady a nedodělky díla odstraní dodavatel neprodleně po té, co se o nich dozvěděl. Práci na odstranění je
povinen zahájit nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy se o nich dozvěděl. Odběratel k tomu dodavateli
poskytne přiměřenou lhůtu.
(6) Za vadu lze považovat pouze nesoulad se specifikací díla nebo zboží uvedenou ve smlouvě, nesoulad díla
s návrhem odsouhlaseným odběratelem nebo vady, které zjevně brání řádnému užívání díla nebo jsou v
rozporu s obecně uznávanými standardy jakosti.
(7) K reklamaci chyb v tisku, které byly součástí díla v podobě schválené k tisku (imprimatur), není možné
přihlédnout. Nelze uplatňovat nároky z vad způsobené vystavení tiskovin vlhku a UV záření nebo způsobené
nevhodným skladováním či manipulací. To neplatí, pokud byla odolnost proti některém z uvedených vlivů
součástí specifikace.
(8) Reklamace tisku nelze řešit vrácením celé ceny tisku nebo bezplatný přetiskem v případě, že odběratel
nemůže předložit nebo vrátit více než 75% všech výtisků.
(9) Ostatní skutečnosti se řídí podle § 560 a následujících obchodního zákoníku.

VII. ODPOVĚDNOST
(1) Dodavatel odpovídá odběrateli za řádné plnění díla, shodu díla se sjednanou technickou specifikaci zboží
nebo datových formátů a soulad se zákonnými a ostatními aplikovatelnými právními předpisy.
(2) Dodavatel je povinen pracovat na díle tak, aby nebylo ohroženo splnění termínu dokončení díla.
(3) Odběratel přebírá plnou odpovědnost za obsah marketingového sdělení, které je obsahem díla a zprošťuje
dodavatele nároků uplatňováných vůči němu třetími osobami nebo státními orgány.
(4) Dodavatel písemným potvrzením předání podkladů přebírá odpovědnost za nakládání s těmito podklady a
zavazuje se je chránit před zneužitím třetími osobami.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY
(1) Standardní výše záloh na veškeré práce je do 50% z dohodnuté koncové ceny díla. Zálohy či dílčí zálohy
jsou splatné kdykoli před nebo v průběhu vykonávání prací na základě řádných zálohových faktur, vystavených
dodavatelem. Tyto zálohy slouží k pokrytí nutných provozních nákladů dodavatele a odběratel se zavazuje je
řádně uhradit, aby mohl být zajištěn hladký průběh všech prací.
(2) V případě, že se odběratel ocitne v prodlení s platbou zálohové faktury, může dodavatel práce po dobu
tohoto prodlení pozastavit. Pokud toto prodlení přesáhne 20 dní, dodavatel má právo odstoupit od smlouvy.
(3) Zaplacené zálohy mohu být vráceny odběrateli pouze na základě písemného odstoupení od smlouvy
(storna objednávky), které bude dodavateli doručeno před započetím prací na díle.
(4) Veškeré dílo a zboží je majetkem dodavatele až do úplného zaplacení ceny a příslušné DPH.
(5) Pokud není sjednáno jinak, splatnost faktur je vždy 10 dní. Zálohy jsou splatné na základě výzvy k platbě
okamžitě. Za standardní se považuje platba bankovním převodem na účet dodavatele. O všech platbách na
účet dodavatele vystaví dodavatel řádné daňové doklady opatřené veškerými zákonem požadovanými
náležitostmi bezodkladně.
(6) V případě neuhrazení faktury v termínu splatnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% fakturované
částky denně ode dne splatnosti. Nárok na smluvní pokutu nevylučuje úplatnění náhrady škody.
(7) Datum uskutečnění zdanitelného plnění je uveden na faktuře zaslané odběrateli po předání díla.

IX. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ
(1) Dodavatel je povinen při plnění všech smluv udržovat v tajnosti veškeré informace, které se dozví od
odběratele, nezveřejňovat je bez předchozího písemného souhlasu odběratele a nepoužívat takové informace
ve svůj či cizí prospěch. Ledaže jsou tyto informace obecně známe nebo jinak dostupné.
(2) Odběratel je povinen udržovat v tajnosti veškeré informace zjištěné v souvislosti s naplňováním
jednotlivých smluv s dodavatelem, tedy zejména veškeré skutečnosti tvořící obchodní tajemství dodavatele,
nezveřejňovat je bez předchozího písemného souhlasu dodavatele ve vztahu k třetím osobám a nepoužívat
takové informace ve svůj či cizí prospěch. Odběratel bere na vědomí, že předmětem obchodního tajemství
dodavatele jsou zejména cenové nabídky, poskytnuté slevy, bonusy a veškeré informace, z nichž lze vyvodit
obchodní strategii a politiku dodavatele, technická data a obecně veškeré informace tvořící duševní vlastnictví
dodavatele.
(3) Dodavatel i odběratel jsou povinni také zajistit, aby jejich zaměstnanci, a to i po skončení pracovního
poměru, a další spolupracující osoby, jimž umožnil zjistit jakékoli informace, zachovávali mlčenlivost o
veškerých skutečnostech, s nimiž se v průběhu plnění smluv obeznámí a nepoužili je ve svůj či cizí prospěch.
(4) Jakmile vznikne dodavateli či odběrateli povinnost poskytnout státním orgánům některé informace tvořící
obchodní tajemství dodavatele, je povinen písemně informovat druhou stranu o těchto skutečnostech a to
ještě před poskytnutím takových informací.
(5) Ustanovení tohoto článku platí i po ukončení spolupráce dodavatele s odběratelem, v případě odstoupení
od jednotlivé smlouvy a není časově omezeno.

X. ROZHODNÉ PRÁVO
(1) Tyto VOP jednotlivé smlouvy a objednávky se řídí a budou vykládány dle českého práva.

XI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
(1) Smluvní vztahy se řídí českým právem, zejména ustanovením § 261 a násl. obchodního zákoníku.
(2) Ujednání jednotlivých smluv, která jsou odchylná oproti těmto VOP, mají ve smyslu § 273 obchodního
zákoníku přednost před těmito VOP.
(3) Smluvní strany svým ujednáním vylučují aplikaci těch dispozitivních ustanovení obchodního zákoníku na
vztahy vzniklé na základě smluv, uzavřených mezi odběratelem a dodavatelem, jejichž obsah odporuje těmto
VOP či obsahu jednotlivých smluvních ujednání nebo vedle nich nemůže obstát.
(4) Případná neplatnost části těchto VOP nemá vliv na platnost zbylých částí VOP. Obdobně platí i pro
jednotlivé smlouvy.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 31. května 2021 a nahrazují tak předchozí znění.

Ceník
Základní sazba všech prací ……........… 600 Kč/hod.
Cena je uvedena bez DPH 21%.
Ceník je platný od 1. září 2018. Změna cen vyhrazena.

