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Příloha č. 4 - Obchodní podmínky 

VZMR Virtuální realita pro vzdělávání v oblasti povinných školení 

 

 

 Realizace bude na základě smlouvy o dílo. 
 

 Předpokládaná doba realizace 8 týdnů. 
 

 Zhotovitel předvede kompletně zpracovanou aplikaci objednateli do testovacího 
provozu ke konečným korekturám. Součástí testovacího provozu bude dokument 
obsahující seznam požadovaných korektur. V rámci testovacího provozu má 
objednatel právo na dvě kola oprav bez navýšení ceny díla. Další korektury budou 
zpoplatněny hodinovou sazbou programátora dle cenové přílohy smlouvy. 
 

 Dílo bude splněno protokolárním předáním, tj. zápisem o předání a převzetí, který 
bude podepsán oběma smluvními stranami. Tento protokol bude obsahovat souhlas 
objednatele s finální verzí díla a potvrzení definitivní cenové kalkulace 
 

 Fakturace na základě splnění díla, splatnost 30 dnů.  
 

 Zhotovitel udělí předáním díla objednateli výhradní, časově a regionálně neomezenou 
licenci na užívání, změny a další zpracování díla nebo jeho spojení s dílem jiným, 
včetně práva poskytnout podlicenci. 
 

 Zhotovitel předá dílo vč. zdrojového kódu a dokumentace obvykle potřebné k jeho 
úpravám a dalšímu rozvoji zcela dle volby objednatele, a to i třetí stranou.  

 

 Smluvní strany se dohodly, že pokládají porušení smluvních povinností uvedených ve 
smlouvě za porušení podstatné: 

- nedodání některých částí díla zhotovitelem 
- prodlení zhotovitele s dodáním díla vyjma mimořádných událostí přímo 

nezaviněných zhotovitelem (živelné pohromy, nepříznivé klimatické 
podmínky apod.) 

- překročení smluvních cen  
 

 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení s dodáním díla 
v dohodnutém termínu, a to 0,05 % z ceny za každý den prodlení v případě, že ho 
způsobí vlastním zaviněním. 

 

 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
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