OBCHODNÍ PODMÍNKY – Karel Sedlecký
Korespondenční adresa:
Karel Sedlecký
Lisztova 8Ústí nad Labem

IČO: 03876110, nejsem plátcem DPH
Místo podnikání dle ŽL

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky firmy Karel Sedlecký, (dále jen „zpracovatel“), upravují
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy na realizaci
webového projektu uzavírané mezi zpracovatelem a jinou fyzickou či právnickou
osobou (dále „zákazník“).

1.2 Komunikace prodávajícího a kupujícího probíhá elektronickou
formou, pomocí e-mailové pošty.

2. PRŮBĚH REALIZACE ZAKÁZKY NA REALIZACI NOVÉHO WEBOVÉHO PROJEKTU

2.1 Zájemce o služby nabízené na webových stránkách firmy odešle pomocí
elektronické pošty (e-mailem) svůj požadavek ohledně vytvoření internetového
produktu.

2.2 Karel Sedlecký vytvoří návrh řešení a cenové ohodnocení za realizaci webového
projektu. Toto řešení se považuje za návrh smlouvy o webovém projektu. Bude
odesláno z e-mailu karel@sedlecky.eu na elektronickou adresu zákazníka.

2.3 Pokud zájemce o webové řešení potvrdí emailovým souhlasem návrh realizace
webového projektu, který je zpracován včetně ceny, má se za to, že byla uzavřena
Smlouva na realizaci webového projektu dle sjednaných podmínek.

2.4 Byla-li uzavřena Smlouva na realizaci webového projektu, je zákazník povinen
uhradit 50% dohodnuté částky. Bude mu vystavena faktura – 1. plnění ve výši 50% na
dohodnutou cenu a zaslání zákazníkovi. Po uhrazení 50% ceny, zpracovatel vytvoří
webový projekt dle smlouvy o realizaci webového projektu.

2.5 Po vytvoření webového projektu bude zákazník vyzván ke kontrole projektu a bude
mít možnost zaslat požadavky, které budou odpovídat rámci schváleného projektu.
Zpracovatel tyto požadavky zapracuje. Zákazník si zkontroluje zapracování požadavků.
Následuje vytvoření faktury – 2. plnění na 50% ceny a zaslání zákazníkovi. Po úhradě
této částky budou zákazníkovi předány informace elektronickou poštou potřebné ke
vstupu do webového systému, který si objednal, aby jej mohl využívat, editovat a
vkládat data dle svého uvážení.

2.6 V případě, že zákazník během realizace projektu projeví zájem o rozšíření projektu a
o další služby, sdělí toto písemnou formou elektronickou poštou. Dle náročnosti
požadavku bude navýšena i cena , která bude připočtena ke konečnému plnění. Pokud
toto navýšení překročí 1000,-Kč, je zákazník povinen uhradit 50% z ceny navýšení
projektu.

2.7 Po úhradě 2. plnění a předání vstupních dat se má za to, že je projekt ukončen.
Zákazník obdrží přihlašovací údaje do úrovně administrátor, která umožňuje plnit
webové stránky daty a libovolně rozšiřovat webový projekt o další moduly. Zasláním
přihlašovacích údajů se má za to, že zákazník projekt převzal. Zákazník po převzetí
webového projektu má svobodu s projektem naložit dle vlastního uvážení.

3. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

3.1 Zákazník je povinen poskytnout zpracovateli potřebné údaje k vytvoření webového
projektu dle Smlouvy o realizaci webového projektu.
3.2 Zákazník je povinen převzít hotový projekt a uhradit konečnou částku. V případě, že
zákazník nezaplatí konečné 2. plnění nebo bude chtít odstoupit od projektu, nevzniká
mu nárok na vrácení peněz a projekt bude smazán.

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1 Webové rozhraní obsahuje seznam služeb nabízených prodávajícím a to včetně
orientačních cen.
4.2 Platby provede zákazník na bankovní účet uvedený na faktuře.
4.3 Karel Sedlecký v žádném případě nenese zodpovědnost po předání webového
projektu po následném převzetí zákazníkem za data, údaje, obrázky a jiné informace

vložené zákazníkem. Dále nenese žádnou zodpovědnost za technickou stránku projektu,
za obsah a funkčnost webu.
4.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy na realizaci
webového projektu. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém
jazyce.
4.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího
znění Obchodních podmínek.
4.6 Zpracovatel, Karel Sedlecký není plátce DPH
4.7 Ochrana osobních údajů zadavatele, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

5.1.Záruční podmínky
jsou realizovány v rozsahu bodu 4.4.3. s ohledem na bod 5.4.5.

