
Obchodní podmínky CZ Modur

Článek I – Úvodní ustanovení

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek se rozumí:
a. Poskytovatelem

DOMINIK SCHROM – fyzická osoba zapsána do živnostenského rejstříku příslušným úřadem
podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna, IČO: 08491089,
JAN MELICHAR – fyzická osoba zapsána do živnostenského rejstříku příslušným úřadem podle
§71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Jeseník, IČO: 09890297,

b. Objednatelem osoba, která závazně objedná službu popsanou v čl. III těchto obchodních
podmínek,

c. Obchodními podmínkami tyto Obchodní podmínky,
d. Nabídkou plán spolupráce a cenová nabídka vyhotovená Poskytovatelem do 48 hodin po zadání

poptávkového formuláře na webu https://modur.cz/#contact Objednatelem.
2. Tyto Obchodní podmínky stanovují smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Objednatelem.
3. Předmětem smluvního vztahu dle těchto Obchodních podmínek je poskytnutí služeb

specifikovaných v článku III těchto Obchodních podmínek Poskytovatelem a zaplacením sjednané
ceny Objednatelem.

4. Účel smluvního vztahu je specifikován na https://modur.cz/#services.

Článek II – Vznik smluvního vztahu

1. Negociace začíná zadáním poptávky Objednatelem na webu https://modur.cz/#contact
v poptávkovém formuláři.

2. Objednateli je do 48 hodin vyhotovena Nabídka – plán spolupráce a cenová nabídka
Poskytovatelem.

3. Nemá-li Objednatel výhrad považuje se zaslaná Nabídka za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu §
1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Objednatel návrh na uzavření smlouvy přijme akceptací a to zaplacením zálohy z domluvené ceny.
5. Poskytovatel si vyhrazuje právo Nabídku odvolat v akceptační lhůtě tj. do připsání zálohy na účet

Poskytovatele.

Článek III – Poskytované služby

1. Poskytovatel poskytne Objednateli služby specifikované v Nabídce na https://modur.cz/#pricing a to:
a. Základní balíček
b. Rozšířený balíček
c. Individuální balíček

2. Poskytovatel dále po uzavření smluvního vztahu poskytne tyto služby (jako standardizovaný průběh
spolupráce):
a. Vytvoří design stránek. Objednatel volí z šablon nebo si připlácí za unikátní design. První verze je

s Objednatelem konzultována, jsou přijaty návrhy změn.
b. Poskytovatel s Objednatelem konzultuje druhou verzi dle připomínek.
c. Naplní webové stránky obsahem, který je povinen Objednatel dodat v domluvených termínech.
d. Ověří funkčnost, spustí SEO a provede kontrolu funkčnosti všech služeb.
e. Nasadí webové stránky do provozu.

3. Poskytovatel dále s Objednatelem domluví servisové služby, které jsou službou navíc. Servisové
služby se řídí stejnými Obchodními podmínkami jako základní služby v čl. III, odst. 1 a 2 těchto
Obchodních podmínek.
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Článek IV – Cenové a platební podmínky

1. Cena je uvedena v Nabídce.
2. Objednatel je povinen uhradit zálohu a zbytek ceny na základě daňového dokladu vystaveného

Poskytovatelem. Daňový doklad bude vystaven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, v platném a účinném znění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum
vystavení daňového dokladu.

3. Objednatel je povinen zaplatit Poskytovateli veškerá plnění uvedená v Nabídce do dne splatnosti
uvedeného na faktuře. DPH bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném a účinném znění.

4. V případě nezaplacení plné ceny do data splatnosti uvedeného na vystavené faktuře je Poskytovatel
oprávněn od smluvního vztahu odstoupit a Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli smluvní
pokutu ve výši 25 % sjednané ceny.

5. Za každý den prodlení s platbou po datu splatnosti uvedeného na vystavené faktuře se Objednatel
zavazuje Poskytovateli zaplatit smluvní pokutu ve výšce 0,1 % z dlužné částky, za každý i započatý
den prodlení.

6. Poskytovatel a Objednatel se mohou domluvit na jiném datu splatnosti daňového dokladu.
V takovém případě nenastanou následky neuhrazení daňového dokladu v datu splatnosti uvedené
v čl. IV, odst. 4 a 5 těchto Obchodních podmínek.

Článek V – Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel je povinen dodat obsah k naplnění objednaných webových stránek podle pokynů
Poskytovatele.

2. Objednatel získává nevýhradní licenci k autorskému dílu ve smyslu § 2, odst. 2 zákona č. 121/2000
Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VI – Zánik závazku

1. Závazek zaniká primárně splněním.
2. Poskytovatel si vyhrazuje právo od smluvního vztahu odstoupit v případě naplnění jeho kapacit, a to

písemným oznámením adresovaným Objednateli. V případě odstoupení dle tohoto odstavce se
smluvní vztah ruší od svého počátku a strany si vrátí, co doposud v závazku plnily.

3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě porušení smlouvy Poskytovatelem, zejména
neposkytnutí služeb dle čl. III těchto Obchodních podmínek.

Článek VII – Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi smluvními stranami, jež nejsou upraveny Obchodními podmínkami, se řídí zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Právem rozhodným je pro účely těchto Obchodních podmínek český právní řád a případné spory
budou řešeny před českými soudy.

3. Objednatel může uplatnit reklamaci na práce a služby poskytnuté Poskytovatelem u odpovědného
pracovníka bez zbytečného odkladu, a to písemnou formou. Jinak jeho právo zaniká.

4. V případě porušení některého z ustanovení těchto Obchodních podmínek Objednatelem
Poskytovatel vyzve Objednatele ke zjednání nápravy. Pokud Objednatel nápravu bez zbytečného
odkladu nezjedná, je Poskytovatel oprávněn vyloučit Objednatele z poskytování služeb. V takovém
případě nevzniká Objednateli žádný nárok na náhradu případných škod a na vrácení uhrazené ceny.


