Obchodní podmínky

5. Cena bude navýšena o DOPRAVU

Ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

6. Dílo je autorským dílem zhotovitele ve smyslu ust. § 2

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“); (dále

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech

jen „Obchodní podmínky“)

souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

MDM studio s.r.o.

jen „Zákon“) a bude prezentováno na sociálních sí�ch a na

Mar�n Makovec

webu v galerii zhotovitele. Každé finální dílo zhotovitele je

IČ: 068 86 817 DIČ: 068 86 817

označeno názvem nebo logem zhotovitele (dále jen„Dílo“).

se sídlem Legií 880/36,

7. Společně s dílem poskytuje zhotovitel objednateli licenci

460 14, LIBEREC 14

k užití majetkových práv díla (dále jen „Licence“) v rozsahu

(dále jen „Zhotovitel“)

stanoveném těmito obchodními podmínkami.
8. Licence se poskytuje jako výhradní, objednatel je oprávněn,

a

nikoliv však povinen, dílo užít za účelem, za kterým bylo
zhotoveno. Objednatel není oprávněn poskytovat k dílu

................................

podlicence, kopírovat jejich zdrojové media, data, a
IČ:

DIČ:
vytvářet kolektivní díla, databáze (pokud k vytváření

...............................
databází není dílo přímo určeno), dále dílo jakkoliv šířit a

...............................

rozmnožovat, vyjma rozsahu ujednaného v objednávce.
(dále jen „Objednatel“)
Objednatel není oprávněn dílo měnit, vytvářet nová díla na
bázi funkcionality díla a s využitím díla, zpřístupňovat dílo
třetím osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele.
1. Objednatel
(dále jen
smlouvu o

dne

............

na základě objednávky

„Objednávka“), uzavřel se
dílo

(dále jen

zhotovitelem

„Smlouva“), na

jejímž základě se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele

9. Vznikne-li v souvislosti s užitím díla databáze ve smyslu § 89
zákona a jeli to účelem díla, je jejím pořizovatelem
objednatel.
10. Objednatel je povinen dílo a oprávněné zájmy zhotovitele

dílo, kterým je zhotovení produktového video (dále jen „Dílo“)

chránit

a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

poddodavateli a objednatel plně odpovídá zhotoviteli za

Objednatel a zhotovitel se dohodly, že závazek se bude řídit

užití díla, mimo poskytnutou Licenci, v plném rozsahu, ať už

těmito obchodními podmínkami.

objednatelem, jeho zaměstnancem, dodavatelem, anebo

2. Dílo bude zhotoveno (dle domluvy) do (...) dnů od natočení
veškerých záběrů a při dodržení všech termínů,
specifikovaných objednávkou.

před

svými

zaměstnanci,

dodavateli

či

poddodavatelem.
11. Objednatel není oprávněn licenci postoupit třetí osobě.
12. Územní rozsah licence je omezený.
13. Časový rozsah licence je omezený.

3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za dílo uhradit cenu, na
základě vystavené faktury (dále jen „Cena“).
4.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že celková cena
bude uhrazena objednatelem do tří (3) dnů od akceptace
objednávky a potvrzení termínu na účet zhotovitele u
FIO BANK č.u 2301400242\2010 pod variabilním symbolem
............ Zbývající polovina (1/2) Ceny 2 005,00 Kč bude
uhrazena Zhotoviteli po dokončení a schválení dronvidea
(dále jen „Dílo“) Objednateli na výše uvedený účet pod
variabilním symbolem 12017216.

14. Množstevní rozsah licence není omezený.
15. Zhotovitel souhlasí s převodem licence v případě prodeje
závodu objednatele.
16. Objednatel není oprávněn poskytovat licenci a dílo v rámci
koncernu, holdingu či jakékoliv své ovládané, anebo
ovládající osobě, leda by bylo v objednávce ujednáno jinak.
17. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost při
zhotovení a předání díla.

18. Dílo bude objednateli předáno a zpřístupněno oproti

ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

předávacímu protokolu / e-mail. Při předání díla

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

objednatel a zhotovitel vyjdou z rozsahu funkcionalit,

pozdějších předpisů.

které určila ustní nebo písemná objednávka / e-mail.
19. Nesplňuje-li dílo vlastnosti stanovené objednávkou, avšak

26. Autorským dílem je podle zákona výsledek tvůrčí činnos�
autora nebo více autorů (audio a video, spoty, fotografie,

může být užito ke svému účelu, zavazuje se objednatel

grafika, propagační text, zdrojové kody, ilustrace,

převzít

vizualizace).

dílo

s výhradami,

poznamenány

do

které

předávacího

budou

písemně

protokolu

(dále

jen

„Výhrady“).

jichž se mu od zhotovitele dostalo ve spojením s dílem i

20. Zhotovitel se zavazuje odstranit výhrady do třiceti (30) dnů

21. Odmítne-li objednatel dílo převzít z důvodu, že neodpovídá
parametrům stanoveným objednávkou a nelze jej užít
k němuž

je

mimo něj.
28. Objednatel je povinen ctít obchodní tajemství a důvěrné

od předání díla s výhradami.

k účelu,

27. Objednatel utají před třetími osobami podklady a sdělení,

určeno,

zhotovitel

v souladu

s objednávkou dokončí dílo do třiceti (30) dnů od prvního

informace zhotovitele.
29. Objednatel není oprávněn poskytovat jakékoliv důvěrné
informace o díle, licenci, anebo zhotoviteli své ovládací,
anebo ovládané osobě.
30. Odstoupení od smlouvy, anebo její ukončení jiným

pokusu o předání díla.
22. Nedojde-li k předání díla ani po uplynutí dodatečné
třicetidenní (30 dnů) lhůty, a to z důvodu podstatných vad

způsobem, nežli předáním díla a úhradou ceny se řídí
příslušnými ustanoveními OZ.

díla, zhotovitel odstupuje od smlouvy a zhotovitel a

31. Smlouva se řídí obchodními podmínkami platnými a

objednatel se zavazují ke společnému jednání o vypořádání

účinnými v době dokončení objednávky díla. V rozsahu

vzájemných

neupraveném

sporných

závazků.

Objednatel

zejména

zhotoviteli uhradí jeho vynaložený čas a úsilí na zhotovení

těmito

obchodními

podmínkami,

se

objednávka a smlouva řídí českým právem.
32. Ustanovení § 556 odst. 2, § 1726, § 545, § 1728 odst. 2, §

díla.
23. Nedojde-li v jakékoliv fázi předávání díla k předání díla

1740 odst. 3, § 1765 OZ se pro účely smlouvy nepoužijí.

součinnosti

33. Smluvní strany jsou podnikateli, uzavírají smlouvu při svém

objednatelem a dílo netrpí podstatnými vadami a jeho

podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení §

funkcionality se kryjí se zadáním stanoveném

1793 OZ (neúměrné zkrácení) ani § 1796 OZ (lichva).

z důvodu

neposkytnutí

dostatečné

objednávkou, bude dílo předáno dálkově, kdy veškerá

34. Případné spory budou smluvní strany řešit smírnou cestou,

přístupová hesla, media, data atd. budou odeslány

nedojde-li však k jejich vyřešení budou závazně rozhodnuty

objednateli e-mailem nebo na vhodném datovém nosiči (

věcně a místně příslušným soudem České republiky.

DVD, flash disk, pevný disk atd.) a doručeny poštou.
24. Mimo výhrad dle těchto obchodních podmínek má
objednatel právo na tři (3) hodin víceprací na díle. Každá
další hodina vícepráce na díle je zpoplatněna dle
ceníku zhotovitele.
25. Objednatel

výslovně

Objednatel tímto potvrzuje, že byl s těmito obchodními
souhlasí

s tím,

že

pro

účely

podmínkami seznámen a souhlasí.

objednávky a smlouvy, zhotovitel v nezbytném rozsahu
k vyhotovení díla, fakturaci a popřípadě též k dalším
činnostem běžným v oboru oblasti leteckých prácí, produkce,
media, zpracuje osobní údaje objednatele. Osobními údaji
dle předchozí věty jsou myšleny osobní údaje ve smyslu
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