
Smluvní podmínky firmy CBS Nakladatelství s. r. o. pro projekt 360° VIDEOMAPA s prezentací objednavatele 

Obsah prezentace 

Objednatel si objednává službu - prezentaci v 360° videomapě a příslušné produkty v souladu s platným ceníkem dodavatele. 360° videomapa regionu je video 

vytvořené 360° kamerou umístěnou na břiše letadla, které prolétá nad regionem přes nebo v blízkosti polohy objednavatele. V počítači jsou dodatečně do videa 

programované kartografické popisy vybraných sídel, vodstva a geografických celků. Hotovou 360° videomapu dodavatel umístí a propaguje na stránce 

https://www.youtube.com/channel/UCN0QslYLWklF04V3hbGnAVQ a na stránce https://www.facebook.com/ceskoznebe. Prezentace objednavatele je 

vytvořena programováním placených nápisů nad rámec základních kartografických popisů, programováním banneru nebo i mluveného slova v komentáři videa. 

Počet placených nápisů, programování banneru a propagace mluveným slovem jsou stanoveny v ceníku dodavatele. Délka zobrazení nápisů je přiměřená délce 

průletu kolem popisované lokality a určuje ji výhradně dodavatel. Prezentaci vytvoří dodavatel v souladu s koncepcí a designem produktu, jehož příklad je pro 

obce uveden na stránce https://youtu.be/ZunVljErBoQ, pro jiné subjekty https://youtu.be/-Fxa6FRAQuc. Objednatel se zavazuje dodat všechny informační a 

grafické podklady potřebné k realizaci prezentace v termínu a v kvalitě požadované dodavatelem. Dodavatel má právo odmítnout nekvalitní grafický podklad 

nebo podklad příčící se koncepci a designu produktu bez jakékoli kompenzace. Dodavatel je oprávněn objednatelem dodaný text redakčně a jazykově upravit. 

Dodavatel zveřejněním prezentace nevyjadřuje své schválení či podporu jakýmkoli službám, výkonem či výrobkům. Objednatel odpovídá za pravdivost a 

aktuálnost informací uvedených v textu prezentace. 
 

Objednatel výslovně prohlašuje, že je autorem poskytovaných fotografií, má k těmto fotografiím zajištěno autorské právo nebo souhlas autora s použitím 

fotografií v rámci projektu. Objednatel dále prohlašuje, že ručí za celý obsah své prezentace včetně všech fotografií a grafických podkladů, které sice přímo 

neposkytl dodavateli, ale tyto fotografie a podklady byly staženy dodavatelem z oficiálního webu objednavatele a použité dodavatelem. Objednatel výslovně 

souhlasí, že dodavatel je oprávněn si stáhnout a použít z tohoto webu objednavatele fotografie a podklady, pokud objednavatel nedodal v termínu dle objednávky 

a dohody tyto fotografie a podklady dodavateli. Objednatel dává svůj souhlas k použití svého loga, resp. obecných symbolů v produktu. Pokud objednatel 

způsobí neoprávněný zásah do autorských práv třetích osob, tak se svazuje, že sjedná sám nápravu a uhradí případné veškeré náklady s tím spojené, jako náhradu 

škody dodavateli a dotyčným třetím osobám, včetně úhrady všech nákladů soudního řízení apod. 

 

Objednatel výslovně souhlasí s tím, aby mu na jeho e-mailovou adresu dodavatel zasílal informace o průběhu výroby projektu, jakož i reklamní informace 

týkající se jiných produktů a služeb. Za účelem další propagace objednavatele, tento výslovně souhlasí se zveřejněním celého obsahu prezentace na webových 

stránkách a sociálních sítích přímo souvisejících s dodavatelem. Dodavatel neposkytuje žádné záruky na funkčnost, dostupnost a spolehlivost online služeb, 

pokud jsou součástí objednávky, což bere objednatel na vědomí a výslovně s tím souhlasí. Online služby jsou poskytovány dodavatelem ve stavu, v jakém se 

právě nacházejí. 

 

Platební podmínky 

Na základě podpisu objednávky, resp. uzavření telefonické nebo e-mailové objednávky zašle dodavatel objednateli poštou nebo elektronicky na e-mailovou 

adresu uvedenou ve smlouvě zálohovou fakturu na sjednanou částku se 14- denní splatností. Po úhradě zálohy zašle dodavatel objednateli poštou nebo 

elektronicky řádný daňový doklad na přijatou platbu. Po vydání produktu zašle dodavatel objednateli objednaný počet kusů produktů, spolu s fakturou na 

zbývající částku, která bude uhrazena do dne splatnosti uvedeného na daňovém dokladu. V případě neuhrazení do tohoto termínu budou odběrateli účtovány 

smluvní penále ve výši 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení. 

 

Korektury 

Dodavatel zašle objednateli nejdříve na schválení návrh textu budoucího mluveného slova - komentář k 360° videomapě. Objednatel se zavazuje ho schválit, 

případně připomínkovat do termínu určeném dodavatelem. Ve druhé korektuře pošle dodavatel objednateli již návrh celé 360 ° videomapy formou odkazu na 

www.youtube.com. Objednatel má právo opravy údajů v grafických a textových prvcích do termínu uzávěrky korektur určené dodavatelem. Dvě korektury 

návrhu jsou bezplatné, každá další je zpoplatněna částkou 900 Kč bez DPH. Pokud objednatel sám v dodaných podkladech chybně označil polohu 

programovaného nápisu a v korektuře ji požaduje opravit, taková oprava je zpoplatněna částkou 900 Kč bez DPH. Ve druhé korektuře už objednavatel nemá 

nárok na bezplatnou změnu textu mluveného slova, pouze pokud by se jednalo o rozpor mezi schváleným textem v první korektuře a výsledným mluveným 

slovem. Korektury dodavatel pošle na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. V případě pochybností se má za to, že návrh byl doručen následující pracovní 

den po jeho odeslání dodavatelem. Objednatel pošle vždy do termínu uzávěrky korektur souhlas s obsahem a formou prezentace, případně písemné připomínky 

ke korektuře. Pokud nebude termín uzávěrky korektur objednatelem dodržen, nemusí být právo korektury dodavatelem akceptováno a za schválený se považuje 

původně zaslaný návrh prezentace. Objednatel má právo úpravy jen své prezentace, ne jiné části produktu nebo prezentací jiných objednavatelů. Jeho připomínky 

k jiným částem produktu může, ale nemusí dodavatel akceptovat. 

 

Storno podmínky 

Objednatel má právo bezplatně stornovat tuto objednávku do 5- ti kalendářních dnů ode dne podpisu, a to písemnou formou. Po tomto termínu je objednatel 

oprávněn stornovat objednávku, pokud tuto skutečnost písemně oznámí dodavateli nejpozději do dne zaslání grafického návrhu příslušného produktu 

dodavatelem. V případě stornování objednávky se objednatel zavazuje zaplatit dodavateli storno poplatek ve výši 50 % z ceny objednávky. Po termínu zaslání 

grafického návrhu je stornování objednávky možné pouze se storno poplatkem ve výši 80 % z ceny objednávky. Po uzávěrce korektur stornování objednávky 

není možné. Storno poplatek uhradí objednatel do 14 dnů ode dne odstoupení na účet dodavatele uvedený ve smlouvě, v opačném případě nebude storno 

dodavatelem akceptováno. Dodavatel má právo od objednávky odstoupit v případě, že objednavatel nedodá potřebné podklady, nekomunikuje při korekturách 

nebo neuhradí zálohovou fakturu do termínu splatnosti. V tomto případě po odstoupení se objednatel zavazuje dodavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 % z 

ceny objednávky do 14 dnů ode dne písemného zaslání o odstoupení. 

 

Dodací podmínky 

Produkt je považován za dodaný datem umístění hotové 360° videomapy na stránce https://www.youtube.com/channel/UCN0QslYLWklF04V3hbGnAVQ a 

zároveň doručením souvisejících produktů (VR brýle, USB karta s 360° videomapou, ...) objednateli. Související produkty dodá dodavatel na adresu uvedenou v 

objednávce. Náklady na dodání souvisejících produktů s výjimkou doobjednávek nese dodavatel, pokud to není v obchodní nabídce uvedeno jinak. Pokud se mu 

nepodaří doručit produkt objednateli z důvodu jeho nepřítomnosti nebo nepřevzetí zásilky, náklady na opětovné doručení produktu snáší objednavatel. V případě, 

že objednatel odmítne převzít produkt, nemá to vliv na splatnost faktury. V tomto případě vzniká dodavateli nárok na účtování skladného ve výši 10 % z celkové 

ceny objednávky za každý započatý měsíc skladování. Vlastnictví k produktu přechází na objednatele až po úhradě jeho kupní ceny.  
 

Záruky a reklamace 

Objednatel je oprávněn uplatnit případnou reklamaci prezentace pouze v případě, že potvrdí přijetí grafického návrhu nebo jej opraví v termínu určeném 

dodavatelem a vrátí ho prokazatelně zpět dodavateli. 

Povinnosti dodavatele vyplývající ze záruky se nevztahují na: 

- škody na dodaných produktech, které v důsledku hmotného užívání podléhají časovému opotřebení nebo opotřebení v     

  důsledku vnějších vlivů 

- nerespektování dodaného návodu k obsluze 

- mechanické poškození produktu. 

Podrobný reklamační řád je zveřejněn na stránce www.cbs-cesko.cz . 

 
Všechny objednávky, storna, odstoupení od smlouvy, připomínky k zaslané korektuře a změny v objednávce budou akceptovány pouze písemně nebo elektronicky doručené firmě CBS 

Nakladatelství s. r. o. 
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