1 Obchodní podmínky Pábení s.r.o.
Vztah s Vámi a práce, kterou pro Vás děláme, jsou pro nás důležité. A bereme je nadevše
vážně. Sepsali jsme proto obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla naší
spolupráce.

2 Co jsme si to vlastně dohodli
2.1

Tím, že jste přijali námi zaslanou nabídku, jsme spolu uzavřeli smlouvu o dílo podle § 2586
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále ji říkejme jen smlouva). Uzavřením smlouvy
souhlasíte i s tím, že se náš vztah bude řídit těmito obchodními podmínkami.

2.2

Ve smlouvě jsme se my jako zhotovitelé zavázali k realizaci sjednané činnosti a předání
výsledku. Vy jako objednatelé se zavazujete, že nám za odvedenou práci zaplatíte dohodnutou
cenu.

3 Jak bude naše spolupráce probíhat
3.1

Zavazujeme se provést sjednanou práci a slibujeme, že budeme dodržovat všechny termíny,
které jsme si s Vámi dohodli. Pokud jsme si přesné termíny nedohodli, provedeme vše v době
přiměřené náročnosti a složitosti sjednané práce.

3.2

Při naší práci postupujeme samostatně. Vycházíme ze své odbornosti, pro kterou jste si nás
vybrali. Vašimi příkazy jsme vázáni pouze v případě, plyne-li to z dobrých zvyklostí, anebo
pokud si to dopředu dohodneme.

3.3

Abychom splnili, k čemu jsme se zavázali, budeme od Vás potřebovat součinnost a Vy jste nám
ji uzavřením smlouvy přislíbili. Ke splnění toho, co od Vás budeme potřebovat (obvykle něco
schválit nebo doplnit), si společně s Vámi vždy stanovíme přiměřenou časovou lhůtu. V
případě, že byste termíny nedodržovali, máme právo po předchozím upozornění naši
spolupráci ukončit (slovy zákona – odstoupit od smlouvy). Pokud nám součinnost
neposkytnete, prodlužuje se přiměřeně naše doba k provedení sjednané práce vždy minimálně
o ten čas, o který jste byli s poskytnutím součinnosti v prodlení.

4 Co nám za naši práci zaplatíte
4.1

Cenu může být stanovena třemi způsoby. Odborným odhadem za celé dílo, případně jeho část;
měsíčním paušálem nebo hodinovou sazbou za odvedenou práci. Konkrétní způsob vždy
definuje nabídka.

4.2

Pokud jsme se dohodli na ceně stanovené odborným odhadem, znamená to, že se cena ještě
může změnit. Pokud by se ale měla zvýšit podstatně – o více než 10 % – dáme vám vždy
předem vědět spolu s odůvodněním nové ceny. Případná navýšení jsou vždy ku prospěchu věci
a projektu. V případě, že nebudete souhlasit s navýšením, budeme se držet původního plánu.

4.3

Zároveň máte právo při podstatném zvýšení ceny spolupráci ukončit (právník by řekl odstoupit
od smlouvy). V takovém případě však máte povinnost zaplatit do té doby provedenou práci.

4.4

Platit nám budete podle faktur zasílaných e-mailem. Jednu obvykle vystavíme hned po
uzavření smlouvy a jednu úplně na konci – po předání práce. V případě, že Vám budeme práci
odevzdávat postupně, můžeme po vás chtít, abyste i Vy platili průběžně. Splatnost našich
faktur je 10 dnů.

4.5

Pokud by se stalo, že k dokončení díla nedojde z důvodů, které jdou takříkajíc na Vaše triko,
zaplatíte nám čas, který jsme na projektu strávili.

4.6

U projektů, u kterých nebyla cena sjednána odborným odhadem, platí, že Vám budeme každý
měsíc fakturovat tolik, kolik dělá součin skutečně odpracovaného času v daném měsíci a
sjednané hodinové sazby – případně domluvený paušál. I v tomto případě činí splatnost
faktury 10 dní.

5 Licence od nás pro Vás
5.1

Naši práci děláme jen a jen pro Vás, její výsledky neposkytneme nikomu jinému. Vy si s ní
potom můžete dělat, co uznáte za vhodné. Všude a navždy. Řečeno slovy právníka –
poskytujeme Vám k našemu výtvoru výhradní licenci v neomezeném rozsahu na dobu
neurčitou a pro neomezené území. Náš výtvor si také můžete změnit a upravit dle své vůle,
pokud to uznáte za vhodné.

6 Obchodní tajemství
6.1

Zavazujeme se, že všechno, co nám důvěrně sdělíte (např. kontaktní údaje zákazníků, obchodní
model, výkonnostní data apod.), tedy to, co podléhá vymezení obchodního tajemství podle
občanského zákoníku, nebudeme rozšiřovat, nezpřístupníme třetím osobám, zachováme o tom
mlčenlivost a budeme s tím nakládat tak, aby byla důvěrnost zachována. Více informací k
tomuto tématu najdete v našich zásadách o zpracování osobních údajů

6.2

Pokud bude pro naši práci nezbytné, abychom Vaše důvěrné informace zpřístupnili někomu
dalšímu, učiníme tak až poté, co se tato osoba zaváže k zachování mlčenlivosti, nerozšiřování
informací dalším osobám a nakládání s nimi tak, aby byla jejich důvěrnost zachována.

7 Něco obecného na závěr
7.1

Kdyby se něco stalo a my spolu museli něco řešit před soudy, budeme to řešit podle českého
práva a před soudy České republiky.

7.2

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 2. 2. 2016.

obchodní podmínky byly vytvořeny
advokátní kanceláří KROUPAHELÁN

