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SMLOUVA  O VYHOTOVENÍ DÍLA  

( Internetových stránek, dále jen “www ”, jejich údržba a správa), 

pokud není ve smlouvě uvedeno, řídí se smlouva podle 

Nový občanský zákoník, předpis 89/2012 Sb., díl 8-Dílo, znění od 1.7.2021, 

 

 

 

 

mezi 

Jméno: Josef Klouda 

Adresa: Rooseveltova 40,  Znojmo 

OP nebo IČO: 

e-mail: info@jk-webdesign.cz 

tel.:+420604612650 

(dále jen „vyhotovitel“) 

 

a 

 

Jméno/firma:  

Adresa: 

OP nebo IČO: 

e-mail: 

tel.: 

(dále jen „objednavatel“) 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1.1. Vyhotovitel se zavazuje zajistit , vytvoření  www,  slovy “ jednu webovou stránku “, zajistit 

cenově výhodný hosting a objednavatelem schválenou doménu,  přičemž cenu za doménu+ 

hosting na 1 rok 597,-Kč(slovy: “pětsetdevadesátsedmkorunčeských“) hradí vyhotovitel 

na své náklady.  

        a) cena za provoz  “ www“  po 1 měsíčním bezplatném období  bude činit 299,-Kč/měs. a www 

bude  ” nejméně”  obsahovat  nebo dle zvoleného tarifu: 

 -1x Menu-horizontální 
             -1x Logo 
 -1x Header /reprezentační obr. firmy 
 -text s popisem společnosti  –maximálně 1000 znaků  
 -Pozadí statické 
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 - 1x Obrazovou galerii max 3x obr. /foto 
 -1x Kontaktní údaje objednavatele 
            -odkaz na vyhotovitele www str. 
             i 

(všechny další a následující práce na “ www“ budou považovány za tzv. “vícepráce“, bod 1.1.3 a)) 

 

 b) Cena za hosting +doménu po skončení bezplatného ročního období  bude činit 597,- Kč/za 

rok (hradí se 1x ročně). 

 

II. 

Práva a povinosti vyhotovitele 

 

1.1.2 Vyhotovitel se před začátkem tvorby “ www“ zavázal vytvořit návrh stránek        

tzv.“wireframe“, taktéž obeznámil objednavatele s cenou za dílo. Cena návrhu bude zahrnuta do 

celkové ceny za dílo nebo do měsíčního poplatku. Objednavatel je s návrhem i cenou za dílo 

seznámen a souhlasí s ním. Cenu za dílo má možnost objednavatel uhradit buď měsíční platbou 

nebo hotově za celé dílo. Záloha, celková cena za dílo n. měsíční poplatek za správu  “ www“  

bude uhrazen objednavatelem na č.ú.: 245849301/0600 

1.1.3 V případě nekomunikace
i
  si vyhotovitel vyhrazuje dále na díle nepokračovat. Případná záloha 

náleží vyhotoviteli,  jakmile jakkoli započnou práce na díle a to po uzavření této smlouvy. 

Vyhotovitel bude informovat o ukončení prací na díle písemnou formou objednavatele. Případná 

záloha na dílo, “pokud byla“ objednavatelem uhrazena bude zaslána na číslo účtu viz. bod 1.1.2 

maximálně týden před započetím prací na díle.  

i(Pojmem  “nekomunikace“ se rozumí , že s objednavatelem se nelze spojit žádnou z běžných forem komunikace, tzn. 

telefonicky, poštou nebo e-mailem.) 

 

a) Za tzv. “vícepráce“  si vyhotovitel vyhrazuje požadovat  299 kč/hod. (rozumí se čístá mzda). 

Pojmem “vícepráce” se rozumí práce nad rámec dohodnutého vytvoření díla, viz bod  1.1.1.a). 

a to:doplňování textu, dodatečná změna designu webové stránky, rozšíření obsahu www 

stránky, vložení kodu, změna loga, vložení mediálního obsahu, změna názvu, změna adresy, 

marketingové práce, apod. Cena za “vícepráce“ bude uhrazena objednavatelem na č.ú.: viz bod . 

1.1.2 poté, co obdrží od vyhotovitele vyúčtování (a to “e-mailem nebo dopisem”) a to 

nejpozději do 7 dnů. 
 

     b) Vyhotovitel si vyhrazuje možnost při neuhrazení ceny za dílo postoupit pohledávku třetí straně. 

     c)Vyhotovitel si vyhrazuje, že mezi návrhem a dokončeným dílem se mohou vyskytnout drobné 

nuance a objednavatel s tímto souhlasí. Dílo tím pádem může mít v určitých místech mírně 

odlišnou podobu, než návrh. 
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     d) Vyhotovitel bude informovat objednavatele o změně ceny díla, jelikož cena projektu se může 

časově odchýlit, tím i cena díla od plánovaného dokončení. Avšak vyhotovitel učiní všechny 

nezbytné kroky, aby dílo bylo dokončeno v dohodnutém termínu. 

     e) Vyhotovitel i objednavatel spolu komunikují, pokud nastane 
 
nenadálá

i
 skutečnost. 

         i(Pojmem “nenadálá ” skutečnost se rozumí např. výpadek  služeb poskytovatele hostingu nebo onemocnění hlavního web 

designera či dojde k technické závadě zařízení, na kterém se výroba provádí a termín dokončení díla by se tímto oddálil ). 

   f) Vyhotovitel nezajisťuje přesun webových stránek na jiný hosting.  

   g) Vyhotovitel nenese odpovědnost za výpadek služeb společnosti, jež provozuje hosting a doménu. 

   h) Neuhradí-li objednavatel dohodnuté platby  řádně a bez odkladu, je vyhotovitel oprávněn 

pozastavit funkci www do doby, než bude dlužná částka uhrazena. Pokud objednavatel do 7dnů od 

písemné výzvy
i
 vyhotovitelem neuhradí pohledávky, bude funkčnost “ www“  definitivně 

ukončena a pohledávka postoupena inkasní společnosti nebo exekutorské  kanceláři. Objednavatel 

bude o této skutečnosti informován písemnou formou na kontaktní údaje uvedené ve smlouvě. 

i(“písemnou výzvou” se rozumí výzva formou sms na tel. č. ,na e-mail nebo doručovací adresu objednavatele uvedené v 

této smlouvě). 

i) Vyhotovitel si dovoluje budoucího objednavatele informovat, že dílo bude vytvořeno na tzv. DPP 

dle platného zákoníku práce. 

 

 

III. 

Práva a povinosti objednavatele 

1.1.4  Objednavatel převzetím díla uděluje souhlas, že s vyhotovením díla souhlasí. Na nahlášení 

případných chyb má objednavatel lhůtu 7 dnů od převzetí díla. Úhradu za dílo, případně měsíční 

poplatek uhradí objednavatel bez zbytečného odkladu na č.ú. bod 1.1.2, měsíční poplatek  však 

nejpozději  k 15. dni následujícího měsíce po ukončení bezplatného období. 

      a)Objednavatel se domluvil se vyhotovitelem na termínu předání díla a je srozuměn se skutečností, 

že mohou nastat “nenadálé“ okolnosti, jež mohou dokončení díla oddálit. Vyhotovitel učiní takové 

kroky, aby minimalizoval takovouto nastalou situaci. 

      b) Objednavatel se zavazuje, že dodá potřebné materiály vyhotoviteli. To jest zejména, fotografie, 

jež požaduje na www stránce, jež je předmětem smlouvy, dále dodá potřebný text dané délky 

v bodu 1.1.1 a), kontaktní údaje a případně vlastní logotyp. Bez těchto náležostí nemůže 

vyhotovitel započít nebo dokončit dílo. Pokud nebudou potřebné náležitosti dodány 

objednavatelem bez patřičného odkladu, maximálně však do 7dnů od podpisu smlouvy, tato 

smlouva o vyhotovení díla okamžitě zaniká. 

1.1.5 Objednavatel získal roční uhrazený hosting a doménu u spol. Endora.cz, Vinohradská 2405/190, 130 00 

Praha, Vinohrady od podpisu smluvy. 

 

 

IV. 
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Odstoupení od smlouvy 

  1.1.6  a)Objednavatel má právo od smlouvy odstoupit do 7 pracovních dnů od podpisu smlouvy.  

Přičemž “Záloha na dílo“ pokud byla zaplacena  nebo  měsíční úhrada za provoz “www“  bude 

ponechána vyhotoviteli za jeho usilí a na pokrytí nezbytných nákladů. Výpověď lze též podat 

kdykoliv, shledá-li objednatel www stránku již nepotřebnou. Výpovědní lhůta přitom činí 3 

měsíce. Výpověď smlouvy musí být podána písemnou formou na adresu vyhotovitele a začíná 

běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi. 

b)Objednatel bude o dokončení díla vyrozuměn písemně, a to buď emailem, sms, dopisem“. 

Vyrozumnění bude  považováno za doručené, tím že bylo odesláno. Rozhodné je datum odeslání. 

 c)Prodlení s jakoukoli platbou delší než 7 dnů bude posuzováno podle bodu 1.1.3 h). 

 d)Objednavatel se stává majitelem www stránky po uhrazení 20-té měsíční platby, do té  doby je 

vlastníkem díla vyhotovitel. 

 

 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

1.1.7 Smlouva byla vyhotovena ve 2 provedeních a obě strany prohlašují, že se se smlouvou řádně        

seznámily a svým podpisem stvrzují souhlas se smlouvou. 

 

 

 

      Dne.............     ve............................... 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhotovitel:                                                                      Objednavatel: 
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Podpis (tiskací):.................................                                Podpis (tiskací):.................................                                                                              

 

Podpis:................................               Podpis:................................ 

 

 


