RÁMCOVÁ SMLOUVA O DEBETNÍM ÚČTU PRO NÁKUP A PRODEJ
LICENCÍ PRODUKTŮ FOTKY&FOTO
č.
(uzavřená dle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku)
Dodavatel:

Odběratel:

Golden Voyage s.r.o.
Fotobanka Fotky&Foto
Hausmannova 3004/12
143 00 Praha 12 - Modřany
pro účely této smlouvy jednající Michal Fajmon, jednatelem společnosti
IČ: 27648443
DIČ: CZ 27648443
Bank.spojení: Raiffeisenbank a.s. Praha 4 č.ú. 4354387001 / 5500
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 121429
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
pro účely této smlouvy zastoupena
IČ: 151882
DIČ DPH: SK2020798395
Bank.spojení:……………………. č.ú. 7000064743/8180
Zapsána u ………………………………………………………..

uzavírají tuto smlouvu o spolupráci a podmínkách při nákupu, prodeji a dodávkách licencí produktů
dodavatelem odběrateli.
I. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je závazek dodavatele vytvořit odběratelovi tzv. debetní účet na e-shopu
dodavatele a dodávat odběrateli sublicence k fotografiím, videím, případně dalším produktům fotobanky (dále
jen “licence“) a to v množství, druhu a době podle objednávek odběratele a dále závazek odběratele zaplatit
dodavateli cenu za poskytnuté licence v domluvené výši a době splatnosti.
Dodavatel má právo na základě pověření od autorů a obchodních partnerů prodávat tyto sublicence a
licence na svých webových stránkách Fotky&Foto.
II. Dodací podmínky
Dodavatel vytvoří odběrateli uživatelský účet na svých webových stránkách a skrze něj bude dodávat
odběrateli licence na základě závazných objednávek vytvořených při přihlášení k tomuto uživatelskému účtu.
Dodavatel se zavazuje dodat řádně objednané licence odběrateli emailem a dále umožní odběrateli jejich stažení
na tomto uživatelském účtu odběratele po dobu 3 dnů.
III. Kupní cena a platební podmínky
1) Smluvní strany se dohodly, že aktuální kupní cena jednotlivých licencí bude zobrazena u každého
produktu a z této ceny bude na konci kalendářního měsíce dále odečtena speciální obratová sleva podle výše
fakturované částky.
2) Smluvní strany se dohodly, že dodavatel nastaví odběrateli debetní měsíční limit ve výši 200,- EUR
a do výše tohoto limitu může odběratel po celý měsíc čerpat. Tento limit lze na základě dohody smluvních stran
upravit podle potřeby. V případě, že dojde na debetním účtu odběratele v daném měsíci k objednávce,
automaticky mu bude prvního dne v následujícím měsíci dodavatelem vystavena faktura se splatností 10 dní.
Faktura bude k dispozici ke stažení na uživatelském účtu odběratele a považuje se za doručenou odběrateli
okamžikem, kdy byla na uživatelském účtu odběratele zveřejněna. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že
se odběratel dostane do prodlení s úhradou faktury, pozbývá licence a tím i oprávnění produkty dodavatele
jakkoli užívat až do okamžiku úplného zaplacení dlužné částky. Odběratel bere na vědomí, že neoprávněným
užíváním produktů licence se vystavuje riziku právního postihu včetně trestněprávních důsledků. Odběratel se
zároveň zavazuje dodavateli nahradit veškeré náklady, které dodavateli v důsledku jeho prodlení vznikly.
3)
Odběratel je povinen uhradit faktury za odebrané produkty v plné výši nejpozději v den
splatnosti faktury. Faktura se považuje za uhrazenou ke dni připsání platby na účet dodavatele, případně
vyplacení částky dodavateli prostřednictvím paypal, supercash, platební kartou a nebo v hotovosti. Bude-li
odběratel v prodlení s placením, zavazuje se uhradit dodavateli výslovně sjednanou smluvní pokutu ve výši
0,2% z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo dodavatele požadovat náhradu škody, resp.
náhradu nákladů dle čl. III. 2) této smlouvy.
4)
Dodavatel má právo změnit výši debetní částky, případně její čerpaní zcela zastavit a to
kdykoliv bez udání důvodu dle svého uvážení.
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IV. Jakost, odpovědnost za vady a reklamace
Dodavatel odpovídá odběrateli za technickou kvalitu dodaných produktů.
Nároky z vad zjevných, zjistitelných při stažení je odběratel povinen u dodavatele uplatnit ihned při
stažení produktu, a to emailem na adresu fotobanka@fotky-foto.cz, kde odběratel rovněž popíše druh poškození
produktu a důvode své reklamace.
O výsledku posouzení vad vyrozumí dodavatel bez zbytečného prodlení odběratele. Pokud dodavatel
reklamaci uzná, poskytne odběrateli buď nový stejný produkt bez vad anebo, tento produkt nebude-li v
požadované kvalitě dostupný, nebude tento vadný produkt odběrateli účtovat.
V. Licenční a smluvní ujednání
Odběratel se zavazuje dodržovat veškerá licenční ujednání a všeobecné obchodní podmínky pro užívání
e-shopu dodavatele zveřejněné na webových stránkách dodavatele.

VI. Výpovědní lhůta
Smlouvu jsou obě smluvní strany oprávněny vypovědět, a to bez udání důvodů. Výpovědní lhůta je
tříměsíční a počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
Za dodržení písemné formy se považuje i e-mailová korespondence smluvních stran. Poruší-li některá smluvní
strana podstatným způsobem své povinnosti vyplývající ze zákona nebo z této smlouvy a nenapraví-li toto
porušení ani v přiměřené lhůtě, poskytnuté jí k tomu ve výzvě druhé smluvní strany, je tato druhá smluvní strana
oprávněna tuto smlouvu vypovědět s okamžitými účinky.
VII. Obecná ustanovení
Tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží
odběratel a jedno dodavatel. Všechny dodatky a změny této smlouvy musí mít písemnou a číslovanou formu.
Odběratel souhlasí s tím, aby dodavatel zpracovával jeho osobní údaje v míře nezbytné pro výkon práv
a povinností z této smlouvy, jakož i s tím, aby mu dodavatel na jeho e-mailovou adresu zasílal svá obchodní
sdělení.
Tato smlouva se řídí výhradně právním řádem České republiky .
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti
dnem následujícím po dni jejího zveřejnění v Centrálním registru smluv vedeném Úřadem vlády Slovenské
republiky. Pokud se do tří měsíců od uzavření smlouvy smlouva nezveřejní platí, že k uzavření smlouvy
nedošlo. Čerpáni licencí fotek dle této smlouvy bude umožněné dodavatelem ve chvíli zveřejněni smlouvy
v Centrálním registru smluv vedeném Úřadem vlády Slovenské republiky a o zveřejněni bude odběratel
dodavatele informovat.
Tato smlouva podléhá podle zákona č.. 211/2000 Z. z. o svobodném přístupu k informacím a o změně některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů povinnému zveřejnění v Centrálním registru smluv vedeném na Úřadu
vlády Slovenskej republiky, resp. v Obchodním věstníku. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele na
zveřejnění této smlouvy jakož i jednotlivých faktur vyplývajících z této smlouvy a svým podpisem dává souhlas
ke zveřejnění této smlouvy včetně přílohy v plném rozsahu.
Vyřizuje:
V Praze dne :

…………………………………….
DODAVATEL

…………………………………..
OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE ODBĚRATELE
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