
Obchodní podmínky a souhlas s poskytnutím osobních údajů 

1 Vymezení základních pojmů 

Zhotovitel 

Univerzita Hradec Králové 

Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové  

IČ: 62690094 

DIČ: CZ62690094 

web: diplomky.uhk.cz 

e-mail: diplomky@uhk.cz 

tel.: 737 227 122 

(dále jen zhotovitel) 

 

Objednatel 

Fyzická osoba - zájemce o tisk a vazbu na základě objednávky (dále jen objednatel). 

 

Zhotovitel a objednatel dále též společně jako smluvní strany a každý jednotlivě jako smluvní 

strana. 

 

Objednávka 

Jedná se o elektronickou objednávku na webových stránkách diplomky.uhk.cz s cílem uzavřít 

se zhotovitelem smlouvu o dílo. Řádně vyplněný objednávkový formulář obsahuje 

identifikační údaje objednatele: jméno, příjmení, popř. titul, e-mailovou adresu, telefonní 

číslo, dále pak název školy a fakulty a potřebné dokumenty. Potřebnými dokumenty se 

rozumí soubor s textem ve formátu PDF určený k tisku a vazbě, popř. vlastní tisk. 

 

http://diplomky.uhk.cz/
mailto:diplomky@uhk.cz


2 Všeobecná ustanovení 

2.1 Těmito Obchodními podmínkami se řídí smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem. 

2.2 Smluvní vztah vzniká na základě objednávky v systému diplomky.uhk.cz a potvrzením těchto 

podmínek. 

2.3 Smluvním vztahem se rozumí smlouva o dílo dle § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník). 

2.4 V této smlouvě „dílo“ znamená tisk a vazba kvalifikační práce, popř. vazba textu dodaného 

objednatelem. 

2.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Objednatel uzavřením 

smlouvy o dílo potvrzuje, že se seznámil se zněním obchodních podmínek. 

2.6 Znění obchodních podmínek může zhotovitel měnit či doplňovat. Objednatel je vázán zněním 

obchodních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření smlouvy o dílo. 

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost 13. března 2018. 

 

3 Uzavření smlouvy o dílo 

3.1 Objednatel vyplněním objednávkového formuláře a jeho odesláním zhotoviteli podává návrh na 

uzavření smlouvy o dílo. Zhotovitel potvrdí přijetí objednávky e-mailem odeslaným objednateli. 

3.2 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře 

včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek a souhlasu o poskytnutí osobních 

údajů. 

4 Předmět smlouvy 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele tisk a vazbu dodaného textu a objednatel se 

zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, a to vše za podmínek uvedených v této 

smlouvě. 

4.2 Poskytovaná služba zahrnuje tisk objednatelem dodaného textu a vazbu závěrečných prací 

(bakalářských, diplomových, rigorózních, disertačních, absolventských, maturitních) a jiných 

prací či jiných textů dle zadání objednatele.  

 



5 Zhotovení díla 

5.1 Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli a/nebo jím určeným osobám veškeré podmínky 

nezbytné pro řádné provádění díla, zejména se objednatel zavazuje zajistit a/nebo poskytnout 

všechny potřebné informace a podklady (soubor k tisku v PDF formátu, přinesený vlastní tisk 

apod.). 

5.2 Do dokončené objednávky zhotovitel nezasahuje, pokud jej o to nepožádá sám objednatel.  

5.3 Změny v dokončené objednávce lze učinit pouze ve výjimečných případech prostřednictvím 

telefonu či e-mailu zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel oprávněn doúčtovat k zakázce 

vícenáklady, které mu vznikly změnou objednávky (například již vytištěné listy souboru nebo 

chybně potištěné desky). 

5.4 V případě, že zhotoviteli bude jakákoliv část zadání v objednávce nejasná, má zhotovitel právo 

informovat se u objednatele, resp. vyžádat si od objednatele upřesňující informace a objednatel 

má povinnost poskytnout zhotoviteli součinnost, a to bez zbytečného odkladu. 

5.5 Pokud je některý z údajů vyplněn chybně anebo je chyba v souboru s prací (zejména číslování 

stran, přehození stran, chybně použité písmo), není to důvod k reklamaci, není možné detailně 

zkoumat každou objednávku. Zhotovitel v rámci svých možností zakázky kontroluje a v případě 

podezření na chybu kontaktuje objednatele, nelze však zaručit odhalení všech chyb ze strany 

objednatele. 

5.6 V případě předčasného ukončení plnění zhotovitele, tzn. jen částečného provedení díla podle 

této smlouvy (např. v případě, že zhotovitel již připraví desky se jménem objednatele a ten si 

nechá dílo zhotovit jinde), má zhotovitel právo na uhrazení části odměny za provedenou část 

díla. 

5.7 Po dokončení objednaného díla vyzve zhotovitel objednatele e-mailem uvedeným v  objednávce 

k jeho převzetí. 

6 Předání díla 

6.1 Zhotovitel je povinen provést dílo do data uvedeného v objednávce jako datum vyzvednutí díla. 

6.2 Objednatel je povinen převzít objednané dílo v Centru služeb UHK na adrese Hradecká 1227. 

Informace o možné době vyzvednutí díla je objednateli zaslána v e-mailu, pokud jej 

v objednávce uvedl správně. 

6.3 Objednatel je povinen si vyzvednout zhotovené dílo do 15 pracovních dní  po zadaném datu 

vyzvednutí díla, které uvedl v objednávce. Pokud není v této době dílo vyzvednuto, je za každý 

další započatý den účtováno skladné ve výši 20,- Kč za výtisk až do dne vyzvednutí díla. 



6.4 V případě, že dílo nebylo vyzvednuto včas dle bodu 6.3 a pokud objednatel nebude reagovat na 

urgence, bude informace předána na studijní oddělení příslušné fakulty. Vzniklý dluh může být 

vymáhán soudní cestou. 

6.5 Zhotovitel má povinnost umožnit objednateli kontrolu správnosti a kvality díla při převzetí 

a  objednatel má povinnost dílo zkontrolovat. 

6.6 Smluvní strany ujednávají, že dílo je provedeno jeho předvedením a předáním objednateli. 

7 Přechod vlastnického práva 

7.1 Vznikne-li provedením díla hmotná věc, přechází vlastnické právo k takové věci na objednatele 

předáním díla objednateli. 

8 Vady díla 

8.1 Zhotovitel odpovídá za zaviněné vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.  

8.2 Při předání díla je objednatel povinen náležitě zkontrolovat správnost vytištěných údajů, použitý 

materiál a kvalitu zpracování a vytknout zhotoviteli případné zjevné vady díla. Neučiní-li tak, 

platí, že dílo nemá žádné zjevné vady. 

8.3 Při pozdějších reklamacích je nutné prokázat, že vada byla způsobena již při zhotovení díla a ne 

při jeho dalším používání.  

8.4 Řešením reklamace, pokud je to možné, je oprava díla v nejbližším možném termínu, zpravidla 

do druhého pracovního dne, nejpozději do 10 pracovních dnů od podání reklamace. Za vadu při 

zpracování je považováno samovolné uvolňování listů (nedostatečné zalisování výtisku), volba 

jiného materiálu desek než byl objednán, jiné barvy potisku, chyba v textu potisku desek proti 

potisku zadanému v objednávce nebo vadný tisk způsobený tiskárnou (šmouhy apod.). 

8.5 Neodstraní-li zhotovitel vady díla v uvedené lhůtě, má objednatel právo vytknuté vady díla 

odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zhotovitel se zavazuje 

tyto náklady objednateli uhradit. 

  



9 Cena díla a platební podmínky 

9.1 Zhotovitel nepožaduje od objednatele zálohu. 

9.2 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo částku dle platného ceníku, jež se odvíjí 

od přesného času, kdy objednatel dodá veškeré podklady k tisku a vazbě. Veškerými podklady 

se rozumí vyplněná elektronická objednávka s podobou desek a nahraný soubor k tisku do 

objednávky nebo přinesený vlastní tisk do Centra služeb UHK. Přesným časem se rozumí 

přesný čas, kdy objednatel nahraje soubor v PDF formátu do objednávky, nebo přesný čas, kdy 

zaměstnanec Centra služeb UHK převezme od objednatele jím přinesený vlastní tisk. 

9.3 Cena za dílo je splatná při převzetí díla objednatelem v Centru služeb UHK. V případě, že se 

objednatel nedostaví k převzetí díla ani do 15 dnů od data vyzvednutí, které zadal v objednávce, 

je cena splatná uplynutím této lhůty bez ohledu na to, zda se objednatel k převzetí díla dostaví. 

9.4 Objednatel je povinen zaplatit cenu za dílo v hotovosti v Centru služeb UHK, platba kartou není 

možná. 

9.5 Zhotovené dílo je až do úplného zaplacení majetkem zhotovitele. 

10 Odstoupení od smlouvy 

10.1 Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že ještě nebyly započaty práce 

na díle. 

10.2 Objednatel bere na vědomí, že podle § 1837 občanského zákoníku od smlouvy nelze odstoupit, 

protože se jedná o dílo, které bylo vytvořeno podle přání objednatele, a služby byly splněny 

s jeho souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. 

10.3 Zhotovitel může od smlouvy odstoupit, pokud existují nesrovnalosti v objednávce či nahraném 

souboru s prací. 

10.4 V případě, že nastane porucha stroje nebo vznikne jiná nepředvídatelná situace na straně 

zhotovitele, může zhotovitel nabídnout posun termínu dodání díla, popř. slevu až do výše 50 % 

z ceny objednávky. 

11 Vyšší moc 

11.1 Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této smlouvy 

po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění 

svých povinností z této smlouvy v důsledku vyšší moci předešly. 



11.2 Za vyšší moc je pro účely této smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli smluvních 

stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době 

vzniku této smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této smlouvy považuje zejména přírodní 

katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka, nebo jiné události, 

které jsou mimo jakoukoliv kontrolu smluvních stran. 

11.3 Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této smlouvy pozastavuje do doby odstranění 

následků vyšší moci. 

12 Souhlas s poskytnutím osobních údajů 

12.1 Objednatel tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním 

osobních údajů objednatelem poskytnutých prostřednictvím objednávkového systému na 

webových stránkách diplomky.uhk.cz, které provozuje zhotovitel, a souhlasí s tím, aby osobní 

údaje objednatele byly zhotovitelem, jeho zaměstnancem a/nebo jím pověřeným obchodním 

partnerem zpracovávány a použity pro účely informačních a účtovacích systémů zhotovitele. 

Tento souhlas je udělen na dobu tří (3) let od jeho poskytnutí.  

12.2 Objednatel prohlašuje, že je si vědom svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně 

osobních údajů a prohlašuje, že všechny osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou 

poskytovány dobrovolně. 

12.3 Zhotovitel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění 

výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny, 

a nebude je předávat třetím osobám. Jedná se o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, popř. titul, 

e-mailová adresa, telefonní kontakt, název školy a fakulty. 

12.4 Zaměstnanci zhotovitele nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě 

smlouvy se zhotovitelem, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po 

skončení pracovního poměru nebo obchodního vztahu. 

12.5 Zhotovitel prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat elektronickými prostředky 

(automatizovaně) prostřednictvím počítačových programů, k nimž disponuje užívacími právy 

(způsob zpracování). 

12.6 Souhlas Uživatele je svobodné a vědomé právní jednání, jehož obsahem je svolení subjektu 

údajů (objednatele) se zpracováním osobních údajů. 

13 Rozhodné právo 

13.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2586 a násl. zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 



14 Závěrečná ustanovení 

14.1 V této smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném 

čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího 

určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají 

vliv na výklad této smlouvy. 

14.2 Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nemá vliv na 

vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu 

takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této smlouvy. 

14.3 Každá ze smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této smlouvy. 

14.4 Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána 

svobodně. 

 

V Hradci Králové 12. března 2018 


