
Obchodnı́	podmı́nky 
 

společnosti Aspol, s.r.o.  se sídlem Dolní 2285, 760 01 Zlín, IČ 255 64 561, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33987 

 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Tyto obchodní podmínky společnosti Aspol, s.r.o. (dále jen zhotovitel) upravují v souladu 

s ust. § 1751 odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník) 
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě 
smlouvy o dílo uzavírané mezi zhotovitelem a jinou fyzickou osobou (dále jen 
objednatel) prostřednictvím internetového obchodu zhotovitele. Internetový obchod je 
provozován zhotovitelem v jeho provozovně  Tiskové a kopírovací centrum RICOH Zlín, 
Sadová 3053, Zlín (dále jen provozovna) na webové stránce umístěné na adrese 
www.diplomky-zlin.cz. 

 
2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy objednatel je právnickou osobou nebo 

osobou, která jedná při objednání zakázky v rámci své podnikatelské činnosti nebo 
v rámci svého samostatného výkonu povolání.  

 
3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Objednatel 

uzavřením smlouvy o dílo potvrzuje, že se seznámil se zněním obchodních podmínek. 
 
4. Znění obchodních podmínek může zhotovitel měnit či doplňovat. Objednatel je vázán 

zněním obchodních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření smlouvy o dílo. 
 

II. 
Uzavření smlouvy o dílo 

 
1. Objednatel výběrem požadovaných prací z nabídky zhotovitele a jeho následným 

objednáním prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře podává zhotoviteli návrh 
na uzavření smlouvy o dílo. Zhotovitel potvrdí přijetí objednávky e-mailem odeslaným 
objednateli, který bude obsahovat rekapitulaci objednaných prací a jejich cenu. K uzavření 
smlouvy o dílo dojde v okamžiku, kdy objednatel odsouhlasí obsah rekapitulace 
objednávky a její cenu kliknutím na odkaz uvedený v potvrzujícím e-mailu zhotovitele. 
V případě, že k takovému potvrzení ze strany objednatele nedojde, má se za to, že 
smlouva o dílo nebyla uzavřena. 

 
2. Objednávkový formulář na webovém rozhraní zhotovitele nazvaném „Tisk diplomek ve 

Zlíně“ obsahuje: 
• osobní údaje objednatele (jméno a příjmení, adresa, kontaktní telefon, kontaktní e-

mail) 
• termín vyhotovení 



• provedení 
• popisy na deskách 
• v případě objednávky tisku počet černobílých a počet barevných stran 
• počet kusů diplomové práce 
• v případě objednávky tisku je nutno k objednávce připojit soubor ve formátu pdf 

 
3. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového 

formuláře včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek. 
 

4. Po vyhotovení objednané zakázky vyzve zhotovitel objednatele e-mailem uvedeným 
v jeho objednávce k převzetí zakázky v provozovně zhotovitele.  

III. 
Cena a platební podmínky 

 
1. Cena objednané zakázky uvedená v potvrzení objednávky je včetně DPH a je závazná pro 

obě smluvní strany. Zhotovitel nepožaduje od objednatele zálohu.  
 
2. Cena je splatná při převzetí zakázky objednatelem v provozovně zhotovitele.  V případě, 

že se objednatel nedostaví do provozovny zhotovitele k převzetí zakázky ani do 15  dnů 
od odeslání oznámení o vyhotovení zakázky, je cena splatná uplynutím této lhůty bez 
ohledu na to, zda se objednatel k převzetí zakázky dostaví. 
 

3. Objednatel je povinen zaplatit cenu v hotovosti v provozovně zhotovitele. Nedostaví-li se 
objednatel k převzetí zakázky ve lhůtě uvedené v odst. 2, vyzve ho zhotovitel e-mailem 
opětovně k vyzvednutí zakázky a  zaplacení její ceny. V  případě této dodatečné výzvy 
může objednatel zaplatit cenu zakázky buď v hotovosti v provozovně objednatele oproti 
převzetí zakázky nebo na účet zhotovitele u FIO banka, a.s., č. ú. 2800449462/2010 pod 
variabilním symbolem, který mu objednatel ve výzvě sdělí. Bude-li se jednat o 
bezhotovostní platbu, vydá zhotovitel objednateli zakázku až po připsání ceny na jeho 
účet. 

 

IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Uzavřením smlouvy o dílo vzniká zhotoviteli povinnost odevzdat objednateli zakázku dle 

jeho objednávky a objednateli povinnost zaplatit zhotoviteli za tuto zakázku sjednanou 
cenu. 

  
2. Objednatel je povinen převzít objednanou zakázku v provozovně zhotovitele. V případě, 

že je nezbytné z důvodů na straně objednatele předat zakázku jinak než v provozovně 
zhotovitele, bude zakázka doručena objednateli až po zaplacení sjednané ceny a veškerých 
nákladů s doručením spojených. 

 
3. Objednateli bude doručováno na elektronickou adresu uvedenou v objednávce. 
 
4. Objednatel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 

občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 



 

5. Objednatel souhlasí s tím, aby objednané služby byly zhotovitelem splněny před 
uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. 
 

V. 
Odstoupení od smlouvy 

 
Objednatel bere na vědomí, že podle § 1837 občanského zákoníku od smlouvy nelze 
odstoupit, protože se jedná o dodávku, která byla vytvořena podle přání spotřebitele a služby 
byly splněny se souhlasem objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. 
 

VI. 
Práva z vadného plnění 

 
1. Zakázka má vadu, jestliže neodpovídá smlouvě. Práva a povinnosti smluvních stran 

z vadného plnění se řídí ust. § 2099 – 2117 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
 
2. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady zakázky bez zbytečného odkladu poté, co 

je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl.  Práva z vadného plnění uplatňuje 
objednatel u zhotovitele na adrese jeho provozovny. 

 
VII. 

Ochrana osobních údajů 
 

1. Objednatel uděluje zhotoviteli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat 
osobní údaje, které o sobě uvedl objednatel pro účely informačních a účtovacích systémů 
zhotovitele.  

 
2. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa 

bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo.  
 

3. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené na 
webovém rozhraní zhotovitele uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného 
odkladu informovat objednatele o změně svých osobních údajů. 

 
4. Zhotovitel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele. 

Objednatel dává souhlas ke zpracovávání osobních údajů po dobu neurčitou počínaje 
dnem odeslání objednávky. 

 
IX. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Právní vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým 
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému 



ustanovené co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není 
dotčena platnost ostatních ustanovení. 

 
3. Kontaktní údaje objednatele: 

Adresa pro doručování:  Tiskové a kopírovací centrum RICOH Zlín, Sadová 3053, Zlín 
E-mailová adresa: info@copyshopzlin.cz 
Telefon:577 434 364 

 
Ve Zlíně dne 18.11.2015 
 
 
 

         Aspol, s.r.o. 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 


