
Všeobecné obchodní podmínky   
I.) ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Obchodní společnost Nový Web s.r.o. vydává tímto postupem podle § 273 zákona č. 
513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto obchodní podmínky: 

II.) SMLUVNÍ STRANY 

2.1. Nový Web s.r.o. je obchodní společnost se sídlem Vršovická 416/9, 10100 Praha 10, 
pobočka: Hodkovická 109, 460 06 Liberec 6, IČ: 27320847, DIČ: CZ27320847, zapsána v 
obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 196787. Bankovní 
spojení: č.ú: 267893001/5500, kontaktní adresy pro písemný styk: Hodkovická 109, 460 06 
Liberec 6, info@novy-web.cz, dále jako "Dodavatel". 

2.2. Objednatel je fyzická nebo právnická osoba, které Nový Web s.r.o. (Dodavatel) poskytuje 
Služby na základě uzavřené Objednávky (dále jen „Objednávky“) podle těchto Všeobecných 
obchodních podmínek. Dále jako "Zákazník".  

III.) POVINNOSTI DODAVATELE 

3.1. Dodavatel se zavazuje vytvořit webovou prezentaci pro zákazníka, dodavatel tuto 
prezentaci vytvoří na základě specifikace uvedené v objednávce a podkladů dodaných 
zákazníkem. 
3.2. Dodavatel zajistí pro zákazníka chod webových stránek na vlastním webhostingu. 

IV.) POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA 

4.1. Zákazník se zavazuje uhradit dodavateli řádně a včas dohodnutou platbu za vytvoření 
webové prezentace, za zajištění domény, umístění a chod webové prezentace na webhostingu 
dodavatele. 
4.2. Zákazník se zavazuje uhradit zálohu minimálně ve výši 50 % z celkové ceny v případě 
standartní platby bez navýšení, případně dle podmínek stanovených ve smlouvě o dílo. 
Záloha je splatná do data splatnosti zálohové faktury na účet číslo 267893001, kód banky 
5500 pod přiděleným variabilním symbolem, tj. číslo objednávky. Po uhrazení zálohy zašle 
dodavatel zákazníkovi daňový doklad s vyúčtováním platného DPH. 
4.3. Zákazník se zavazuje uhradit fakturu (doplatek) za vytvoření webové prezentace, tu 
obdrží po dopracování objednaného díla dodavatelem a po předání přístupů k redakčnímu 
systému webové prezentace. Tento přístup obdrží na emailem na kontaktní emailovou adresu 
zákazníka. Na faktuře bude vůči celkové ceně započítána příslušná uhrazená záloha. 
4.4. Zákazník se zavazuje hradit fakturu vystavovanou 1x ročně za používání domény a 
webhostingu. V případě prodlení s platbou vyhrazuje si dodavatel tuto službu omezit nebo 
vypnout, zákazník to bere na vědomí s tím, že nemá nárok na náhradu škody. 

V.) PROVOZNÍ PODMÍNKY 

5.1. Dodavatel začne vytvářet webovou prezentaci, až po zaplacení zálohy a dodání podkladů. 
Předání kompletních podkladů se potvrdí písemně nebo faxově nebo elektronicky. 
5.2. Budou-li splněny kumulativně podmínky z bodu 5.1., dodavatel je povinen nejpozději do 
20 pracovních dnů započít práce na grafickém návrhu. Od schválení grafického návrhu je 



dodavatel povinen vytvořit webovou prezentaci a vystavit fakturu, pokud není smlouvou o 
dílo stanoveno jinak. 
5.3. Zákazník na výzvu dodavatele je povinen převzít vytvořenou prezentaci. Výzva může být 
učiněna písemně nebo faxově nebo elektronicky. Den převzetí webové prezentace, nemá vliv 
na povinnost zákazníka uhradit fakturu. O převzetí webové prezentace bude vyhotoven 
předávací protokol. Nedojde-li k dokončení Objednávky z důvodů spočívajících na straně 
Zákazníka, nevzniká Zákazníkovi nárok na vrácení zálohy. Nedojde-li k dokončení díla 
z důvodů nespolupráce, nekomunikace,  či jakéhokoliv jiného důvodu na straně zákazníka, je 
zákazník povinen uhradit zbylou částku do 100 % výše objednávky na základě vyzvání 
dodavatele a to do doby 14 dnů od písemného/emailového vyzvání dodavatelem. 
5.4. Po zaplacení faktury a výzvy objednatele, převede zhotovitel webovou prezentaci do 2 
pracovních dnů na ostrou verzi, tj. přístupnou z internetu veřejnosti. Vše za předpokladu 
dodržení pokynů daných zhotovitelem objednateli. 
5.5 Zákazník využívá webovou prezentaci dle specifikace uvedené v objednávce a bere na 
vědomí, že k řádnému fungování webové prezentace je nutné využívat dodavatelem 
poskytnutý webhosting. Dodavatel se zavazuje účtovat přiměřený a konkurenceschopný 
poplatek za využívání webhostingu po celou dobu trvání obchodního vztahu. 
5.6. Dodavatel zaručuje zákazníkovi unikátnost jeho dat, tyto data dodavatel nesmí 
poskytnout třetím osobám. Zákazník je oprávněn využívat všechny funkce webové 
prezentace, které si objednal, a to po neomezeně dlouhou dobu. 
5.7. Zákazník nemá přístup ke zdrojovému kódu a na ftp server (webhosting). Dojde–li k 
ukončení podnikatelské činnosti v poskytování webhostingu na straně dodavatele, dodavatel 
se zavazuje předat zákazníkovi podklady včetně zdrojového kódu tak, aby nebyla narušena 
možnost webové prezentace na jiném webhostingu. 

VI.) ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

6.1. Obchodní vztah, který vznikl na základě objednávky, se uzavírá na dobu neurčitou. 
6.2. Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. ledna 2013. 
6.3. Obchodní podmínky pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti pozdějších obchodních 
podmínek. 
6.4. Obchodní podmínky jsou zveřejněny po dobu 24 hodin denně na síti internet na adrese: 
http://www.novy-web.cz a jsou v tištěné podobě k dispozici na poštovní adrese Dodavatele. 
6.5. Odchylná písemná ujednání od těchto obchodních podmínek (provedená nikoliv 
jednostranným právním úkonem) mají přednost před zněním obchodních podmínek. 
 


