VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
1.

Úvodné ustanovenia
1.1
Vš eobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzá jomné prá va a povinnosti na
zá klade Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“) uzavretej podľa § 536 a nasl. zá kona č . 513/1991 Zb.
Obchodné ho zá konnı́ka v znenı́ neskorš ıć h predpisov (ďalej len „ObchZ“), ktorej sú č asťou
je Licenč ná zmluva uzavretá podľa § 72 ods. 1 zá kona č . 185/2015 Z. z. Autorské ho zá kona v znenı́
neskorš ıć h predpisov (ďalej len „AZ“), medzi zmluvný mi stranami, ktorý mi sú obchodná
spoloč nosť Vizua s. r. o., so sı́dlom Ná m. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, ICO:
47 816 970, zapı́saná v Obchodnom registri Okresné ho sú du Banská Bystrica, oddiel: Sro, vlož ka
č ıś lo 26929/S (ďalej len „zhotoviteľ“) a druhý ú č astnı́k alebo ú č astnı́ci Zmluvy (ďalej len
„objedná vateľ“).
1.2
VOP sú neoddeliteľnou sú č asťou kaž dej Zmluvy. V prı́pade, ak objedná vateľ a zhotoviteľ uzatvoria
Zmluvu, v ktorej si dohodnú vzá jomné prá va a povinnosti odchý lne od VOP, ú prava vzá jomný ch
prá v a povinnostı́ podľa Zmluvy sa použ ije prednostne pred VOP.
1.3
Zmluvné strany vyhlasujú , ž e ú daje uvedené v Zmluve a vo vzá jomnej komuniká cii sú pravdivé
a aktuá lne, a zavä zujú sa bez meš kania ozná miť druhej zmluvnej strane kaž dú skutoč nosť, ktorá
by mohla mať vplyv na plnenie zá vä zkov vyplý vajú cich zo Zmluvy. Zmluvné strany sú si vedomé ,
ž e pri neozná menı́ taký chto skutoč nostı́ budú zná š ať ná sledky, ktoré mô ž u druhej zmluvnej strane
z neznalosti tý chto ú dajov vzniknú ť.

2.

Predmet Zmluvy
2.1
Zmluvou sa zhotoviteľ zavä zuje vykonať urč ité dielo a objedná vateľ sa zavä zuje zaplatiť cenu za
jeho vykonanie.
2.2
Dielom sa rozumie najmä poč ıt́ ač ový program, grafický ná vrh webovej strá nky, loga, plagá tu,
hlavič kové ho papiera a vizitky.
2.3
Poč ıt́ ač ový program je sú bor prı́kazov a inš trukciı́ vyjadrený ch v akejkoľvek forme použ itý ch
priamo alebo nepriamo v poč ıt́ ač i alebo v podobnom technickom zariadenı́. Prı́kazy a inš trukcie
mô ž u byť napı́sané alebo vyjadrené v zdrojovom kó de alebo v strojovom kó de. Poč ıt́ ač ový
program pre ú č ely VOP je najmä webová strá nka, webová apliká cia a redakč ný systé m (CMS –
content management system).
2.4
Zmluvné strany mô ž u š pecifikovať dielo v samotnej Zmluve, prı́padne v jej prı́lohe, ktorá tvorı́
neoddeliteľnú sú č asť Zmluvy.

3.

Uzatváranie Zmluvy
3.1
Zmluva sa považ uje za uzavretú a nadobú da ú č innosť okamihom jej podpı́sania vš etký mi
zmluvný mi stranami. V prı́pade, ak sa Zmluva uzatvá ra na diaľku, považ uje sa za uzavretú a
nadobú da ú č innosť okamihom, keď s jej obsahom a samotný m uzatvorenı́m sú hlasia vš etky
zmluvné strany, a tento sú hlas bude zná my ostatný m zmluvný m straná m jasný m
a preuká zateľný m spô sobom (napr. elektronicky).

4.

Čas a spôsob vykonania diela
4.1
Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v lehote urč enej v Zmluve, inak do 60 (slovom š esťdesiatich)
kalendá rnych dnı́.
4.2
Lehota na vykonanie diela zač ın
́ a plynú ť odo dň a uhradenia zá lohy podľa bodu 5.2 VOP.
4.3
Zhotoviteľ je oprá vnený vykonať dielo aj za pomoci tretı́ch osô b; taký to spô sob vykonania diela
nemá vplyv na prá va a povinnosti medzi objedná vateľom a zhotoviteľom podľa tý chto VOP
a Zmluvy.
4.4
Poč as lehoty na vykonanie diela zmluvné strany postupujú nasledovne:
4.3.1
Objednávateľ najneskôr v Zmluve uvedie zhotoviteľovi svoje požiadavky na dielo, ktorými sú
napríklad predpokladaný obsah, počet podstránok, farebnosť a ďalšia charakteristika diela.
Strana 1 z 7

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

Objednávateľ zároveň určí, ktoré požiadavky má zhotoviteľ dodržať, a ktoré požiadavky
zabezpečí zhotoviteľ v rámci svojej tvorivej činnosti.
Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi všetky podklady, najmä textové a obrazové, potrebné pre
splnenie objednávateľových požiadaviek, ako aj podklady, ktoré určí zhotoviteľ a ktoré sú
potrebné pre vytvorenie grafického návrhu diela, a to všetko najneskôr do 5 (slovom piatich)
pracovných dní odo dňa uzavretia Zmluvy.
Zhotoviteľ vytvorí jeden grafický návrh diela, ktorý vhodným spôsobom prezentuje
objednávateľovi. Ak je dielom webová stránka, zhotoviteľ je oprávnený do grafického návrhu
umiestniť odkaz na webovú stránku zhotoviteľa, najmä prostredníctvom loga a obchodného
mena zhotoviteľa a krátkeho príslušného textu.
Ak objednávateľ akceptuje prezentovaný grafický návrh diela, tento grafický návrh diela sa
považuje za konečný a východiskový pre ďalší postup pri vykonávaní diela. Ak objednávateľ
neakceptuje prezentovaný grafický návrh diela, uvedie zhotoviteľovi svoje výhrady. Ak
objednávateľ uvedie výhrady drobného charakteru, zhotoviteľ ich, ak je to možné a nenaruší to
celkový navrhovaný vzhľad, dizajn a funkčnosť diela, primerane zapracuje a takýto grafický návrh
diela sa považuje za konečný a východiskový. Ak objednávateľ uvedie výhrady podstatného
charakteru môže buď a) ukončiť zmluvný vzťah, pričom je zhotoviteľ oprávnený ponechať si
uhradenú zálohu v celej výške, alebo b) požadovať od zhotoviteľa úplne nový grafický návrh diela.
Ak objednávateľ neakceptuje ani druhý grafický návrh diela, Zmluva sa ruší týmto okamihom
a zhotoviteľ je oprávnený ponechať si uhradenú zálohu v celej výške.
Ak dôjde k dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa predchádzajúceho bodu na
konečnom a východiskovom grafickom návrhu diela, zhotoviteľ pokračuje s vykonávaním diela
podľa tohto grafického návrhu. Pri tomto vykonávaní diela sú zmluvné strany povinné poskytnúť
si vzájomnú súčinnosť, ktorá zahŕňa najmä: určenie zvyšných potrebných podkladov
zhotoviteľom, poskytnutie týchto podkladov zhotoviteľovi objednávateľom a komunikácia medzi
objednávateľom a zhotoviteľom o ďalších potrebných častiach a požiadavkách diela (napr.
predstavenie ďalších požiadaviek na vzhľad a funkčnosť, schvaľovanie priebežných riešení
požiadaviek atď.). Objednávateľ berie na vedomie, že jeho omeškanie môže mať vplyv na čas na
vykonanie diela a na cenu diela. V prípade, ak by mala následná zmena požiadaviek objednávateľa
vplyv na dohodnutú cenu za dielo, zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľa pred zapracovaním
nových požiadaviek na túto skutočnosť upozorniť a súčasne mu oznámiť, aký vplyv to bude mať
na dohodnutú cenu za dielo. S prípadným zvýšením ceny za dielo musí objednávateľ
preukázateľne súhlasiť, preto k zapracovaniu jeho ďalších požiadaviek môže dôjsť zo strany
dodávateľa až po schválení prípadného zvýšenia ceny za dielo.
Zhotoviteľ je povinný vykonané dielo prezentovať objednávateľovi najneskôr v deň uvedený
v Zmluve podľa bodu 4.1 VOP a to buď tak, že vykonané dielo nahrá na svoju subdoménu (napr.
objednavatel.vizua.sk), alebo zvolí iný vhodný spôsob, aby objednávateľ mal možnosť poslednej
revízie diela pred odovzdaním diela.
Objednávateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa
prezentovania diela podľa predchádzajúceho bodu, upovedomí zhotoviteľa, či má k dielu výhrady.
Ak objednávateľ uvedie výhrady diela, zhotoviteľ ich v prípade uznania odstráni bez zbytočného
odkladu. Výška ceny za dielo tým nie je dotknutá Ak objednávateľ nemá k dielu výhrady
(odsúhlasenie hotového diela), zhotoviteľ je povinný odovzdať nezmenené dielo do 5 pracovných
dní s prihliadnutím na bod 8 VOP. Ak objednávateľ neupovedomí zhotoviteľa v uvedenej lehote,
platí domnienka, že k dielu nemá výhrady. V takomto prípade nečinnosti objednávateľa
zhotoviteľ nie je povinný dielo odovzdať skôr, ako ho na odovzdanie vyzve objednávateľ.
Zhotoviteľ je však oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie ceny za dielo aj bez
odovzdania diela, ktoré sa neuskutočnilo z dôvodu nečinnosti objednávateľa.
Objednávateľ sa zaväzuje do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia diela podpísať a poslať
zhotoviteľovi písomný preberací protokol vystavený zhotoviteľom pri odovzdaní diela, v ktorom
buď potvrdí požadovanú funkčnosť a kvalitu diela alebo uvedie vady/nedostatky diela. Ak
objednávateľ uvedie vady/nedostatky, zhotoviteľ ich v prípade uznania odstráni bez zbytočného
odkladu. Výška ceny za dielo tým nie je dotknutá. V prípade, ak zhotoviteľ nevystaví
objednávateľovi písomný preberací protokol pri odovzdaní diela, objednávateľ je povinný do
piatich pracovných dní odo dňa prevzatia diela informovať zhotoviteľa o kvalite a vadách diela
podľa predchádzajúcej vety. Ak objednávateľ v tejto lehote písomne alebo iným spôsobom podľa
ustálenej praxe zmluvných strán (napr. elektronicky - e-mail) neinformuje zhotoviteľa, platí
domnienka, že dielo bolo odovzdané v požadovanej kvalite, je funkčné a zodpovedá požiadavkám
objednávateľa (funkčné dielo). Dielo sa považuje za funkčné aj vtedy, ak dielo nie je funkčné
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4.5

4.6

4.7

z dôvodu na strane objednávateľa alebo tretej strany (napr. poskytovateľa hostingu) a zhotoviteľ
sa s náležitou starostlivosťou a v jeho možnostiach pokúsil nedostatky s objednávateľom alebo
treťou stranou odstrániť. Tento bod nemá vplyv na povinnosť objednávateľa podľa bodu 6.5 VOP.
Uvedenie vá d/nedostatkov diela podľa tohto bodu musı́ byť vykonané taký m spô sobom, ktorý m
sa zabezpeč ı́ nezameniteľnosť vá d/nedostatkov s iný mi vadami/nedostatkami. Objedná vateľ
preto musı́ uviesť najmä opis vady, ako sa vada prejavuje a spô sobom, aký m spô sobom má
zhotoviteľ s vadou nalož iť – odstrá niť ju.
Vyš šie uvedené nevyluč uje, ž e zhotoviteľ mô ž e mať v priebehu vykoná vania diela doplň ujú ce
otá zky na objedná vateľa, ktoré vyplynú z konkré tnej fá zy postupu, a ktorý ch odpoveď mô ž e byť
pre riadne vykonanie diela kľú č ová , preto je sú č innosť objedná vateľa aj v tomto smere
nevyhnutná a zahŕ ňa odpovede na také to otá zky.
V prı́pade, ak bude objedná vateľ v omeš kanı́ s plnenı́m svojich povinnostı́ podľa bodu 4 VOP, č as
na vykonanie diela sa tý m primerane predlž uje o omeš kanie objedná vateľa.

5.

Cena za dielo
5.1
Zmluvné strany sa dohodli, ž e cena za dielo bude urč ená v Zmluve.
5.2
Zhotoviteľ sa s objedná vateľom dohodli, ž e objedná vateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi zá lohu
vo vý ške 30 % z ceny za dielo urč enej v Zmluve v zmysle bodu 5.1 VOP na ú č et zhotoviteľa do 5
(slovom piatich) kalendá rnych dnı́ odo dň a uzavretia Zmluvy. Zá loha sa považ uje za uhradenú
dň om jej pripı́sania na ú č et zhotoviteľa uvedený v Zmluve.
5.3
Zá loha slú ž i na zabezpeč enie zá vä zkov objedná vateľa vyplý vajú cich zo Zmluvy ako aj na pokrytie
č innostı́ zhotoviteľa pri vytvá ranı́ grafické ho ná vrhu diela podľa bodu 4 VOP. Zhotoviteľ je
oprá vnený uspokojiť svoje pohľadá vky vyplý vajú ce zo Zmluvy zo zá lohy.
5.4
Zhotoviteľ sa zavä zuje vrá tiť objedná vateľovi poskytnutú zá lohu v prı́pade zá važ né ho poruš enia
povinnostı́ podľa Zmluvy na strane zhotoviteľa eš te pred vykonanı́m diela.
5.5
Zmluvné strany sa dohodli, ž e v prı́pade, ak bude objedná vateľ ž iadať zmenu už vytvorenej
webovej strá nky (napr. pridanie ďalš ıć h č astı́ - podstrá nok), zmena sa vykoná na zá klade novej
Zmluvy medzi objedná vateľom a zhotoviteľom.
5.6
V cene diela nie je zahrnutá cena za domé nu a hosting. Uhradiť poplatky sú visiace s už ıv́ anı́m
domé ny a hostingu je povinný zabezpeč iť objedná vateľ.

6.

Práva a povinnosti objednávateľa
6.1
Objedná vateľ sa zavä zuje v primeranej lehote odovzdať zhotoviteľovi podklady potrebné pre
vytvorenie diela podľa Zmluvy a to v č ase, mieste a spô sobom urč ený m podľa dohody medzi
objedná vateľom a zhotoviteľom alebo podľa vý zvy zhotoviteľa urobenej prostrednı́ctvom
komunikač ný ch prostriedkov. V prı́pade, ak si objedná vateľ nesplnı́ tú to povinnosť, dostá va sa do
omeš kania a nemô ž e sa domá hať splnenia zá vä zku od zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prı́pade
nie je v omeš kanı́, pokiaľ nemô ž e plniť svoj zá vä zok v dô sledku omeš kania objedná vateľa.
6.2
Objedná vateľ sa zavä zuje poskytnú ť zhotoviteľovi potrebnú sú č innosť pri vykoná vanı́ diela po
dobu vzá jomné ho zmluvné ho vzťahu.
6.3
Objedná vateľ prehlasuje, ž e nı́m poskytnuté podklady a pokyny k vykonaniu diela nie sú v rozpore
s prá vnym poriadkom Slovenskej republiky, prá vom Euró pskej ú nie, a neporuš ujú prá va a prá vom
chrá nené zá ujmy tretı́ch osô b, najmä prá va vyplý vajú ce z duš evné ho vlastnı́ctva. Zhotoviteľ
nezodpovedá za poruš enie prá v tretı́ch osô b zavinené objedná vateľom.
6.4
Objedná vateľ je povinný dielo prevziať v mieste a spô sobom podľa bodu 8 VOP.
6.5
Objedná vateľ sa zavä zuje zaplatiť na ú č et zhotoviteľa cenu za dielo podľa Zmluvy v lehote urč enej
vo vystavenej faktú re zhotoviteľom, ktorá nemô ž e byť kratš ia ako pä ť kalendá rnych dnı́.
Zhotoviteľ je oprá vnený vystaviť faktú ru objedná vateľovi po odovzdanı́ diela, ak tieto VOP alebo
Zmluva neustanovujú inak. Ak objedná vateľ uhradil zá lohu podľa bodu 5.2 VOP, fakturovaná cena
za dielo sa zniž uje o tú to sumu. Faktú ra vystavená zhotoviteľom sa považ uje za vý zvu na
zaplatenie ceny za dielo. Ak zhotoviteľ nevystavil objedná vateľovi faktú ru ani ku koncu
kalendá rneho mesiaca nasledujú ceho po kalendá rnom mesiaci, v ktorom doš lo k odovzdaniu
diela, je objedná vateľ povinný zaplatiť cenu za dielo aj bez vystavenej faktú ry do 5 kalendá rnych
dnı́ od konca kalendá rneho mesiaca nasledujú ceho po kalendá rnom mesiaci, v ktorom doš lo
k odovzdaniu diela.
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7.

Práva a povinnosti zhotoviteľa
7.1
Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v sú lade so Zmluvou a VOP. Zhotoviteľ je bez zbytoč né ho
odkladu povinný upozorniť objedná vateľa na pož iadavky, ktoré nemô ž e splniť najmä vzhľadom na
ich technickú ná roč nosť alebo nemož nosť.
7.2
Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo po jeho vykonanı́ objedná vateľovi v č ase, mieste a spô sobom
urč ený m podľa dohody medzi objedná vateľom a zhotoviteľom v sú lade s bodom 4 a 8 VOP.
7.3
Zhotoviteľ je povinný odstrá niť vady/nedostatky diela bez zbytoč né ho odkladu po tom, č o na ne
objedná vateľ upozornil podľa bodu 4.3.7 VOP a bodu 4.3.8 VOP a nenastala domnienka diela bez
vá d/nedostatkov.
7.4
Zhotoviteľ je povinný poskytnú ť objedná vateľovi jednorazové bezodplatné poradenstvo k
predmetu Zmluvy, ak o neho objedná vateľ najneskô r v lehote tridsiatich kalendá rnych dnı́ odo
dň a prevzatia diela pož iada.
7.5
Ak nastanú nepredvı́dateľné skutoč nosti, ktoré brá nia zhotoviteľovi vykonať dielo riadne a vč as, je
zhotoviteľ povinný upozorniť na tieto skutoč nosti objedná vateľa bez zbytoč né ho odkladu. Podľa
charakteru tý chto preká ž ok mô ž e zhotoviteľ buď navrhnú ť zmenu diela, zmenu ceny diela alebo
ukonč enie zmluvné ho vzťahu.

8.

Odovzdanie a prevzatie diela
8.1
Odovzdanı́m diela sa rozumie najmä :
8.1.1 Sprı́stupnenie diela objedná vateľovi – v prı́pade webovej strá nky je to jej nahratie na domé nu
objedná vateľa. Objedná vateľ je povinný pri odovzdá vanı́ diela tý mto spô sobom poskytnú ť
zhotoviteľovi sú č innosť, najmä mu poskytnú ť potrebné ú daje, vrá tane prihlasovacı́ch ú dajov, pre
nahratie diela na domé nu objedná vateľa.
8.1.2 Fyzické (napr. CD, USB, vizitky, letá ky, plagá ty) alebo elektronické (napr. emailom - .pdf alebo iný
typ sú boru) odovzdanie veci, na ktorej sa dielo nachá dza, alebo prostrednı́ctvom ktorej je dielo
vyjadrené .
8.2
Dielo sa považ uje za odovzdané aj vtedy, keď zhotoviteľ dielo vykonal a umož nil objedná vateľovi
s nı́m nakladať alebo ho vyzval na prevzatie diela a objedná vateľ poruš il povinnosť prevziať dielo.
8.3
Prevzatı́m diela sa rozumie najmä jeho fyzické prevzatie alebo zı́skanie mož nosti nakladať a
disponovať s dielom. Dielo sa považ uje za prevzaté aj v tom prı́pade, ak objedná vateľ dielo
bezdô vodne neprevezme riadne a vč as, hoci ho zhotoviteľ riadne odovzdal.

9.

Použitie diela, prevod vlastníckych a majetkových práv k dielu
9.1
Dielo vytvorené podľa Zmluvy je predmetom ochrany podľa zá kona č . 185/2015 Z. z. Autorské ho
zá kona v znenı́ neskorš ıć h predpisov.
9.2
Zhotoviteľ vyhlasuje, ž e mu boli udelené prı́sluš né sú hlasy autorov podľa § 72 AZ k dielu
vytvorené mu podľa Zmluvy a preto je oprá vnený udeliť tretej osobe sú hlas na použ itie diela.
9.3
Zhotoviteľ udeľuje objedná vateľovi sú hlas na použ itie diela (ďalej len „licencia“) v nasledovnom
znenı́:
9.3.1 Zhotoviteľ udeľuje objedná vateľovi nevý hradnú licenciu podľa § 70 AZ.
9.3.2 Zhotoviteľ udeľuje objedná vateľovi licenciu, na zá klade ktorej mô ž e objedná vateľ použ ıv́ ať dielo
nasledovný m spô sobom:
9.3.2.1 Ak je dielom webová strá nka: uvedenie diela na verejnosti, vrá tane verejné ho vykonania,
vystavenia, vydania alebo prenosu.
9.3.2.2 Ak je dielo iné než webová strá nka: spracovanie diela, spojenie diela s iný m dielom, vyhotovenie
rozmnož eniny diela, verejné rozš irovanie originá lu diela alebo rozmnož eniny diela a uvedenie
diela na verejnosti, vrá tane verejné ho vykonania, vystavenia, vydania alebo prenosu, a použ itie
diela v rá mci aký chkoľvek ochranný ch zná mok bez obmedzenı́, ktoré je objedná vateľ oprá vnený
prihlá siť (registrovať) a použ ıv́ ať.
9.3.3 Zhotoviteľ má prá vo dielo verejne uviesť, publikovať, vykonať alebo vystavovať vo svojich
portfó liá ch a na webový ch strá nkach, v galé riá ch, dizajné rskych periodiká ch a iný ch mé diá ch,
avš ak vž dy len spô sobom, ktorý m nedô jde k poš kodeniu alebo ohrozeniu dobré ho mena
objedná vateľa.
9.3.4 Zhotoviteľ udeľuje objedná vateľovi licenciu v ú zemne a vecne neobmedzenom rozsahu podľa § 67
AZ.
9.3.5 Zhotoviteľ udeľuje objedná vateľovi licenciu bez č asové ho obmedzenia podľa § 68 AZ.
9.3.6 Zhotoviteľ udeľuje objedná vateľovi licenciu bezodplatne.
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9.3.7
9.4

Vlastnı́cke prá vo k veci, na ktorom sa dielo nachá dza, alebo prostrednı́ctvom ktorej je dielo
vyjadrené podľa § 33 AZ, prechá dza na objedná vateľa okamihom odovzdania diela, prevzatia diela
a ú plné ho zaplatenia ceny za dielo.
Licenč ná zmluva je ú č inná okamihom vytvorenia diela, odovzdania diela, prevzatia diela a ú plný m
zaplatenı́m ceny za dielo.

10.

Zodpovednosť za škodu a vady
10.1
Nebezpeč enstvo š kody na diele prechá dza zo zhotoviteľa na objedná vateľa v č ase, keď
objedná vateľ dielo prevezme, alebo ak tak neurobı́ vč as, v č ase, keď ho zhotoviteľ odovzdá a
umož nı́ mu s dielom nakladať a disponovať a objedná vateľ poruš ı́ zmluvu tý m, ž e dielo
neprevezme.
Skutoč nosť, č i má dielo vady/nedostatky, sa zisťuje porovnanı́m dosiahnuté ho vý sledku
10.2
vykonané ho diela s jeho vlastnosťami, ktoré boli uvedené v Zmluve, najmä v jej predmete
a š pecifiká cii uvedenej v jej prı́lohá ch, ak má Zmluva prı́lohy.
10.3
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo od momentu odovzdania po č as uvedený v bode
4.3.1.8 VOP. Za vadu diela sa považ ujú najmä nedostatky diela, ktoré brá nia použ itiu dielu v sú lade
so Zmluvou a rovnako nedostatky, kvô li ktorý m dielo nesplň a jeho š pecifiká ciu. Drobné vady diela,
ktoré nerobia dielo nepouž iteľný m, nezakladajú dô vod pre odmietnutie prevzatia celé ho diela
(napr. chyby v pı́sanı́).
10.4
Zhotoviteľ neposkytuje objedná vateľovi zá ruku za akosť.
10.5
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spô sobilo použ itie vecı́ odovzdaný ch mu na
spracovanie objedná vateľom v prı́pade, ž e zhotoviteľ ani pri vynalož enı́ odbornej starostlivosti
nevhodnosť tý chto vecı́ nemohol zistiť alebo na ne objedná vateľa upozornil a objedná vateľ na ich
použ itı́ trval. Zhotoviteľ ďalej nezodpovedá za vady spô sobené dodrž anı́m nevhodný ch pokynov
daný ch mu objedná vateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť tý chto pokynov upozornil a
objedná vateľ na ich dodrž anı́ trval alebo ak zhotoviteľ tú to nevhodnosť nemohol zistiť.
10.6
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela alebo za vzniknutú š kodu, ktorá vznikla objedná vateľovi
manipulá ciou s dá tami v rozpore s pokynmi zhotoviteľa, už ıv́ anı́m diela v rozpore s odporú č anı́m
zhotoviteľa alebo aký mkoľvek technický m zá sahom objedná vateľa do diela bez predchá dzajú cej
konzultá cie so zhotoviteľom.
10.7
V prı́pade, ak objedná vateľ zmenı́ vykonané dielo, bez ohľadu na rozsah zmeny, najmä zmenı́
zdrojový kó d, č i už samostatne alebo prostrednı́ctvom tretej osoby, spracuje dielo, spojı́ dielo
alebo inak zasiahne do jeho podstaty, zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela a za š kodu, ktorá
vznikla po takejto zmene diela alebo obdobnom zá sahu zo strany objedná vateľa alebo tretej osoby
na pokyn objedná vateľa. Za zmenu diela sa nepovaž uje zmena obsahu diela, ktorú je mož né
vykonať prostrednı́ctvom redakč né ho systé mu. Objedná vateľ je povinný informovať zhotoviteľa
o zmene diela alebo inom zá sahu bezodkladne, najneskô r vš ak do 2 kalendá rnych dnı́.
10.8
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela alebo vzniknutú š kodu, najmä stratu alebo poš kodenie
ulož ený ch dá t, ak sú tieto zaprı́činené treťou stranou prevá dzkujú cou domé ny a hosting
objedná vateľa, naprı́klad technické problé my, zmena konfigurá cie serverov a podobne.
10.9
V prı́pade vzniku š kody ktoroukoľvek zmluvnou stranou, poš kodená strana má ná rok len na
ná hradu skutoč nej š kody. Uš lý zisk a vynalož ené ná klady v dô sledku poruš enia povinnosti druhej
zmluvnej strany nie je druhá zmluvná strana povinná nahradiť a poš kodený ich ž iadať.

11.

Zmluvná pokuta
11.1
Zmluvné strany sa dohodli, ž e pre zabezpeč enie zá vä zkov vyplý vajú cich zo Zmluvy si dojednali
zmluvnú pokutu.
11.2
Oprá vnený /veriteľ má ná rok na zmluvnú pokutu v prı́pade zá važ né ho poruš enia zmluvnej
povinnosti povinný m/dlž nı́kom, aj keď oprá vnené mu poruš enı́m povinnosti nevznikla š koda.
11.3
Za zá važ né poruš enie zmluvnej povinnosti sa považ uje najmä :
11.3.1 Nevykonanie diela ani v dodatoč nej lehote 14 kalendá rnych dnı́ k č asu podľa bodu 4 VOP
11.3.2 Neodovzdanie diela po vý zve na odovzdanie.
11.3.3 Neprevzatie diela po vý zve na prevzatie.
11.3.4 Nezaplatenie ceny za dielo ani v dodatoč nej lehote 14 kalendá rnych dnı́ k č asu podľa bodu 6.5
VOP.
11.3.5 Neposkytnutie sú č innosti druhej zmluvnej strane v lehote dlhš ej ako 30 kalendá rnych dnı́.
11.4
Vý ška zmluvnej pokuty je 50 % dohodnutej ceny za dielo.
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11.5

Zmluvná strana, ktorá zá važ ný m spô sobom poruš ila zmluvnú povinnosť je povinná splniť svoj
zá vä zok aj po zaplatenı́ zmluvnej pokuty.

12.

Odstúpenie od zmluvy
12.1
Zmluvné strany sú oprá vnené odstú piť od Zmluvy na zá klade zá konom stanovený ch dô vodov
a spô sobom podľa § 344 až § 351 ObchZ s odchý leniami podľa tohto bodu.
12.2
Zhotoviteľ je tiež oprá vnený odstú piť od Zmluvy v prı́pade, ak objedná vateľ poskytol zhotoviteľovi
alebo trvá na použ itý podkladov, ktoré zjavne poruš ujú prá va vyplý vajú ce z duš evné ho vlastnı́ctva
tretı́ch osô b alebo prá vny poriadok Slovenskej republiky a prá vo Euró pskej ú nie.
12.3
Odstú penie od Zmluvy musı́ zmluvná strany vykonať pı́somne. Za pı́somnú formu sa považ uje aj
elektronická forma (email). V odstú penı́ je odstupujú ca strana uviesť dô vod odstú penia a opis
konania, ktorý m bola poruš ená zmluvný povinnosť alebo naplnený dô vod pre odstú penie od
Zmluvy. Ak odstú penie od Zmluvy nie je pı́somné a odô vodnené , je neplatné .
12.4
Odstú penı́m od Zmluvy zanikajú vš etky prá va a povinnosti zmluvný ch strá n zo Zmluvy.
Odstú penie od zmluvy sa vš ak nedotý ka ná roku na ná hradu š kody vzniknutej poruš enı́m zmluvy,
ani zmluvný ch ustanovenı́ tý kajú cich sa voľby prá vomoci a rozhodné ho prá va, a iný ch ustanovenı́,
ktoré podľa prejavenej vô le strá n alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukonč enı́
zmluvy.
12.5
Zmluvná strana, ktorej pred odstú penı́m od Zmluvy poskytla plnenie druhá zmluvná strana, toto
plnenie vrá ti; ak pred odstú penı́m od Zmluvy bolo dielo vykonané , alebo len č iastoč ne vykonané ,
patrı́ zhotoviteľovi cena, na ktorú má ná rok na zá klade Zmluvy, od ktorej sa vš ak odpoč ıt́ a ú spora
zhotoviteľa spoč ıv́ ajú ca v tom, ž e dielo bolo vykonané iba č iastoč ne. Na druhej strane odstú penı́m
od Zmluvy patrı́ objedná vateľovi dielo, ktoré bolo vykonané , alebo vykonané len č iastoč ne, a to bez
ohľadu na skutoč nosť, ak by také to dielo nemalo pre objedná vateľa ž iadny hospodá rsky vý znam.

13.

Mlčanlivosť, spoločné a záverečné ustanovenia
13.1
Zmluvné strany sú povinné zachová vať mlč anlivosť o cene za dielo a o vš etký ch informá ciá ch, o
ktorý ch sa dozvedeli v sú vislosti s rokovanı́m a ktoré boli pri ich poskytnutı́ označ ené za dô verné .
Tá to povinnosť trvá aj po skonč enı́ zmluvné ho vzťahu. Zmluvné strany sa kedykoľvek mô ž u
dohodnú ť, ž e zruš ia povinnosť zachová vať mlč anlivosť; zodpovednosť zmluvný ch strá n a prá vo na
ná hradu š kody, ktoré mô ž e zmluvný strana uplatniť v dô sledku poruš enia tejto povinnosti druhou
zmluvnou stranou pred jej zruš enı́m, tý m nie je dotknuté .
13.2
Zhotoviteľ si vyhradzuje prá vo na zmenu tý chto VOP. Povinnosť pı́somné ho ozná menia zmeny
tý chto VOP je splnená ich uverejnenı́m na webovej strá nke www.vizua.sk.
13.3
Tieto VOP nadobú dajú ú č innosť voč i objedná vateľovi uzavretı́m Zmluvy. Jednostranná zmena VOP
vykonaná zo strany zhotoviteľa po uzavretı́ Zmluvy je voč i objedná vateľovi ú č inná len v prı́pade,
pokiaľ objedná vateľ nové znenie VOP prijal.
13.4
Ak v Zmluve nie je uvedené inak, komuniká cia medzi objedná vateľom a zhotoviteľom prebieha vo
forme prijateľnej pre obe strany, najmä telefonicky a elektronicky – emailom. Prijateľná forma je
taká , ktorú priniesla prax zavedená medzi objedná vateľom a zhotoviteľom.
Aká koľvek pı́somnosť, ktorá sa vyž aduje alebo je povolená podľa VOP a Zmluvy bude vyhotovená v
13.5
slovenskom jazyku alebo inom jazyku, v ktorom komunikujú zmluvné strany, a bude sa považ ovať
za doruč enú , ak bude doruč ená osobne alebo poš tou doporuč enou listovou zá sielkou s
doruč enkou, alebo kurié rom na adresu prı́sluš nej zmluvnej strany uvedenú v zá hlavı́ Zmluvy,
prı́padne inou formou, pokiaľ je to v iný ch č lá nkoch tejto Zmluvy vý slovne stanovené , alebo na
takú inú adresu, ktorá bude pı́somne ozná mená zmluvnej strane odosielajú cej pı́somnosť
najneskô r 5 pracovný ch dnı́ pred dň om odoslania pı́somnosti. V prı́pade neú speš né ho doruč enia
pı́somnosti doporuč enou listovou zá sielkou sa piaty deň ulož enia zá sielky na poš te bude
považ ovať za deň riadneho doruč enia. Aká koľvek pı́somnosť podľa VOP alebo Zmluvy bude
považ ovaná za riadne doruč enú aj vtedy, ak ju adresá t odmietne prevziať.
13.6
Zmluvný vzťah objedná vateľa a zhotoviteľa sa riadi prá vnym poriadkom Slovenskej republiky
a v prı́pade sporu majú prá vomoc a sú prı́sluš né o ň om konať a rozhodovať sú dy Slovenskej
republiky. Toto ustanovenie sa myslı́ aj ako dohoda o prá vomoci a rozhodnom prá ve v zmysle
nariadenia Euró pskeho parlamentu a Rady (EU) č . 1215/2012 z 12. decembra 2012 o prá vomoci
a o uzná vanı́ a vý kone rozsudkov v obč ianskych a obchodný ch veciach a Nariadenie Euró pskeho
parlamentu a Rady (ES) č . 593/2008 zo 17. jú na 2008 o rozhodnom prá ve pre zmluvné zá vä zky.
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13.7

Zmluvné strany sa dohodli, ž e ich ostatné vzá jomné prá va a povinnosti neupravené tý mito VOP a
Zmluvou sa budú riadiť zá konom č . 513/1991 Zb. Obchodný m zá konnı́kom a zá konom č .
185/2015 Z. z. Autorský m zá konom.

Vš eobecné obchodné podmienky sú platné a ú č inné od 01.12.2016.
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