
Vizua s. r. o. – všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia
a. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a

povinnosti medzi zmluvnými stranami, ktorými sú obchodná spoločnosť Vizua s. r.
o., so sídlom Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 47
816 970, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:
Sro, vložka číslo 26929/S (ďalej len „zhotoviteľ“) a tretími osobami (ďalej len
„objednávateľ“), vyplývajúce zo Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“) uzavretej
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“).

b. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy. V prípade, ak objednávateľ a
zhotoviteľ uzatvoria písomnú Zmluvu, v ktorej si dohodnú vzájomné práva a
povinnosti odchýlne od VOP, ustanovenia písomnej Zmluvy budú mať prednosť pred
VOP.

2. Predmet Zmluvy o dielo
a. Zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje

zaplatiť cenu za jeho vykonanie.
b. Dielom sa rozumie najmä počítačový program a grafický návrh webovej stránky,

loga, plagátu a vizitky. 
c. Počítačový program je súbor príkazov a inštrukcií použitých priamo alebo nepriamo

v počítači. Príkazy a inštrukcie môžu byť napísané v zdrojovom kóde alebo v
strojovom kóde. Počítačový program je najmä webová stránka a redakčný systém.

d. Zmluvné strany sa zaväzujú bližšie špecifikovať dielo v samotnej Zmluve, prípadne
v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

3. Uzatváranie Zmluvy o dielo
a. Zmluva sa považuje za uzavretú a nadobúda účinnosť okamihom jej podpísania

všetkými zmluvnými stranami. V prípade, ak sa Zmluva uzatvára na diaľku,
považuje sa za uzavretú a nadobúda účinnosť okamihom, keď jej obsah potvrdia
zmluvné strany vhodným spôsobom (napr. elektronicky).

4. Cena za dielo a záloha 
a. Cena za dielo dohodnutá medzi objednávateľom a zhotoviteľom je určená

v Zmluve.
b. Ak nie je cena takto dohodnutá alebo určiteľná a zmluva je napriek tomu platná (§

536 ods. 3 ObchZ.), je objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorá sa obvykle platí za
porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok.

c. Zhotoviteľ sa s objednávateľom dohodli, že objednávateľ je povinný uhradiť
zhotoviteľovi zálohu vo výške 20 % z ceny za dielo podľa Zmluvy na účet
zhotoviteľa do piatich pracovných dní odo dňa uzavretia Zmluvy. Na účel
predchádzajúcej vety je rozhodujúci deň pripísania finančných prostriedkov na účet
zhotoviteľa. 

d. Záloha slúži na zabezpečenie záväzkov objednávateľa vyplývajúcich zo Zmluvy.
Zhotoviteľ je oprávnený uspokojiť svoje pohľadávky vyplývajúce zo Zmluvy zo
zálohy.

e. Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi poskytnutú zálohu v prípade
závažného porušenia povinností podľa Zmluvy a VOP na strane zhotoviteľa ešte
pred vykonaním diela.

f. Zhotoviteľ a objednávateľ sa môžu v Zmluve dohodnúť na odchýlnej výške zálohy,
prípadne môžu povinnosť uhradiť zálohu úplne vylúčiť.

5. Práva a povinnosti objednávateľa
a. Objednávateľ sa zaväzuje v primeranej lehote odovzdať zhotoviteľovi podklady

potrebné pre vytvorenie diela v čase, mieste a spôsobom určeným podľa dohody
medzi objednávateľom a zhotoviteľom alebo podľa výzvy zhotoviteľa urobenej
prostredníctvom komunikačných prostriedkov. V prípade, ak si objednávateľ nesplní
túto povinnosť, nemôže sa domáhať splnenia záväzku od zhotoviteľa. Zhotoviteľ
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v takomto prípade nie je v omeškaní, pokiaľ nemôže plniť svoj záväzok v dôsledku
omeškania objednávateľa. 

b. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri
vykonávaní diela po dobu vzájomného zmluvného vzťahu.

c. Objednávateľ prehlasuje, že ním poskytnuté podklady a pokyny k vykonaniu diela
nie sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a neporušujú práva
tretích osôb, najmä práva vyplývajúce z duševného vlastníctva. Zhotoviteľ
nezodpovedá za porušenie práv tretích osôb zavinené objednávateľom.

d. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať bez zbytočného odkladu po jeho odovzdaní
v mieste a spôsobom podľa VOP alebo podľa dohody medzi objednávateľom a
zhotoviteľom.

e. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť na účet zhotoviteľa cenu za dielo dohodnutú v
Zmluve do piatich kalendárnych dní odo dňa prevzatia diela. V prípade, ak je vo
faktúre vystavenej zhotoviteľom odlišný dátum splatnosti, ktorý nesmie byť kratší
ako päť kalendárnych dní, použije sa tento dátum splatnosti uvedený vo faktúre.
Faktúra vystavená zhotoviteľom sa považuje za výzvu na zaplatenie ceny za dielo.

f. Objednávateľ sa zaväzuje do troch pracovných dní odo dňa prevzatia diela podpísať
písomný preberací protokol vystavený zhotoviteľom pri odovzdaní diela, v ktorom
buď potvrdí požadovanú funkčnosť a kvalitu diela alebo uvedie vady/nedostatky
diela. 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 neinformuje
zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, platí vyvrátiteľná domnienka, že dielo bolo
odovzdané v požadovanej kvalite, je funkčné a zodpovedá požiadavkám
objednávateľa. Preberací protokol sa tiež považuje za uznanie záväzku podľa § 323
ods. 1 ObchZ.

6. Práva a povinnosti zhotoviteľa 
a. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ je bez

zbytočného odkladu povinný upozorniť objednávateľa na požiadavky, ktoré nemôže
splniť vzhľadom na ich technickú náročnosť alebo nemožnosť. 

b. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa
uzavretia Zmluvy podľa bodu 3 VOP. Ak si zmluvné strany dohodnú v Zmluve iný
čas na vykonanie diela, platí čas určený v Zmluve. 

c. Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo po jeho vykonaní objednávateľovi v čase,
mieste a spôsobom určeným vo VOP alebo podľa dohody medzi objednávateľom a
zhotoviteľom. 

d. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi jednorazové bezodplatné
poradenstvo k predmetu Zmluvy, ak o neho objednávateľ najneskôr v lehote
tridsiatich kalendárnych dní odo dňa prevzatia diela požiada. 

e. Ak nastanú nepredvídateľné skutočnosti, ktoré bránia zhotoviteľovi vykonať dielo
riadne a včas, je zhotoviteľ povinný upozorniť na tieto skutočnosti objednávateľa
bez zbytočného odkladu. 

7. Odovzdanie a prevzatie diela 
a. Odovzdaním diela sa rozumie najmä: 

i. Sprístupnenie diela objednávateľovi – v prípade webovej stránky a/alebo
redakčného systému je to ich nahratie na doménu objednávateľa. Ak
zhotoviteľ zabezpečuje objednávateľovi aj doménu, za odovzdanie diela sa
považuje poskytnutie všetkých informácií objednávateľovi potrebných pre
prístup na doménu v čase, keď internetová stránka a/alebo redakčný systém
sú nahraté na doméne. 

ii. Odovzdanie veci, na ktorej sa dielo nachádza, alebo prostredníctvom ktorej
je dielo vyjadrené (najmä vizitky, letáky, plagáty).  

b. Prevzatím diela sa rozumie najmä jeho fyzické prevzatie alebo získanie možnosti
nakladať a disponovať s dielom. Dielo sa považuje za prevzaté aj v tom prípade, ak
objednávateľ dielo neprevezme riadne a včas, hoci ho zhotoviteľ na prevzatie
vyzval.
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8. Použitie diela, prevod vlastníckych a majetkových práv k dielu
a. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený používať dielo a je oprávnený udeliť tretej

osobe súhlas na použitie diela.
b. Na základe predchádzajúceho písmena zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na

použitie diela (ďalej len „licencia“) v zmysle ďalej uvedeného:
- zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi neobmedzenú a nevýhradnú

licenciu na spôsob použitia diela nevyhnutný na dosiahnutie účelu
Zmluvy, najmä na 
a) vyhotovenie rozmnoženiny diela, 
b) spracovanie, preklad a adaptáciu diela, 
c) zaradenie diela do súborného diela, 
d) verejné vystavenie diela, 
e) verejné vykonanie diela, 
f) verejný prenos diela. 

- zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu bez časového
obmedzenia

- zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi licenciu bezodplatne.
c. Zhotoviteľ si ponecháva právo publikovať a vystavovať dielo vo svojich portfóliách a

na webových stránkach, v galériách, dizajnérskych periodikách a iných médiách,
avšak vždy len spôsobom, ktorým nedôjde k poškodeniu alebo ohrozeniu dobrého
mena objednávateľa. 

d. Objednávateľ nie je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela bez
súhlasu zhotoviteľa.

e. Vlastnícke právo k veci, na ktorom sa dielo nachádza alebo prostredníctvom ktorej
je dielo vyjadrené, a majetkové práva autora podľa § 18 Autorského zákona k dielu
prechádzajú na objednávateľa v momente úplného zaplatenia ceny za dielo.

9. Zodpovednosť za škodu/vady a záruka
a. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa v čase,

keď objednávateľ dielo prevezme, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu
zhotoviteľ umožní s dielom nakladať a disponovať a objednávateľ poruší zmluvu
tým, že dielo neprevezme.

b. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. Za vadu
diela sa považujú nedostatky diela, ktoré bránia použitiu dielu v súlade so
Zmluvou a rovnako nedostatky, kvôli ktorým dielo nespĺňa jeho špecifikáciu podľa
bodu 2 písm. d) VOP. Drobné vady diela, ktoré nerobia dielo nepoužiteľným,
nezakladajú dôvod pre odmietnutie prevzatia celého diela a nesplnenie
povinnosti objednávateľa podľa bodu 5 písm. e) VOP. 
c . Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí

odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri
vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne
objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ ďalej
nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu
objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a
objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol
zistiť.

d. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela alebo za vzniknutú škodu, ktorú spôsobil
objednávateľ manipuláciou s dátami v rozpore s pokynmi zhotoviteľa, užívaním
diela v rozpore s odporúčaním zhotoviteľa alebo akýmkoľvek technickým
zásahom do diela bez predchádzajúcej konzultácie so zhotoviteľom.

10. Zmluvná pokuta
a. Zmluvné strany sa dohodli, že pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy

si dojednali zmluvnú pokutu.
b. Oprávnený/veriteľ má nárok na zmluvnú pokutu v prípade závažného porušenia

zmluvnej povinnosti povinným/dlžníkom, aj keď oprávnenému porušením
povinnosti nevznikla škoda.

c. Za závažné porušenie zmluvnej povinnosti sa považuje najmä:
i. Nevykonanie diela podľa bodu 6 písm. a) VOP takým spôsobom, že nemôže

plniť svoj účel.
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ii. Neodovzdanie diela podľa bodu 6 písm. c).
iii. Neprevzatie diela podľa bodu 5 písm. d)
iv. Nezaplatenie ceny za dielo podľa bodu 5 písm. e) v celom rozsahu.

d. Výška zmluvnej pokuty je 50% z dohodnutej cena za dielo v Zmluve.
e. Zmluvná strana, ktorá závažným spôsobom porušila zmluvnú povinnosť je povinná

splniť svoj záväzok aj po zaplatení zmluvnej pokuty.

11. Odstúpenie od zmluvy
a. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy na základe zákonom stanovených

dôvodov. 

12. Záverečné ustanovenia
a. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného

oznámenia zmeny týchto VOP je splnená ich uverejnením na webovej stránke
www.vizua.sk. 

b. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči objednávateľovi uzavretím Zmluvy.
Jednostranná zmena VOP vykonaná zo strany zhotoviteľa po uzavretí Zmluvy je
voči objednávateľovi účinná len v prípade, pokiaľ objednávateľ nové znenie VOP
prijal.

c. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zmluvný vzťah sa riadi právnym poriadkom
Slovenskej republiky a v prípade sporu majú právomoc a sú príslušné o ňom konať
a rozhodovať súdy Slovenskej republiky.

d. Zmluvné strany sa dohodli, že ich ostatné vzájomné práva a povinnosti neupravené
týmito VOP sa budú riadiť nasledovne: 
i. vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z Licenčnej zmluvy sa riadia

príslušnými ustanoveniami Autorského zákona, pokiaľ nie sú upravené v
týchto Všeobecných zmluvných podmienkach. 

ii. ak objednávateľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy
nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti,
riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami
príslušnými zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov.

Iii. ak objednávateľom je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá
zároveň nie je spotrebiteľom, ich obchodno-právne vzťahy, ktoré nie sú
upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov. 

iv. Ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov sa použijú subsidiárne v prípade absencie právnej úpravy v zákone
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.11.2014.
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