
Obchodní podmínky společnosti BIM Technology s.r.o. k BIM katalogům.

Obchodní podmínky
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Tyto obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti
vzniklé ze smlouvy o inzerci („Smlouvy“), uzavřené mezi společností BIM Technology
s.r.o.,  IČ  04333365,  se  sídlem  č. p.  90,  370  07  Nedabyle,  zapsanou  v obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24045,
v postavení vydavatele („Vydavatel“), a fyzickou či právnickou osobou v postavení za-
davatele („Zadavatel“), jejímž předmětem je vytvoření materiálu pro projekční software
včetně vložení popisů a náhledových obrázků („První jednorázové vložení materiálů do
katalogu“)  a/nebo  jejich  umístění  v BIM katalogu  po  určitou  dobu  („Umístění  v  ka-
talogu“).

1.2.Smlouva může být uzavřena buď písemně, nebo prostřednictvím elektronické komunika-
ce (e-mailem apod.). Smlouva je uzavřena okamžikem výslovného přijetí nabídky Vy-
davatele písemně či elektronickou formou, nebo okamžikem připsání odměny za První
jednorázové vložení materiálů do katalogu a Umístění v katalogu dle nabídky Vydavate-
le v plné výši na jeho bankovní účet (konkludentní uzavření Smlouvy).

1.3.Ve Smlouvě si lze sjednat vzájemná práva a povinnosti odchylně od těchto Obchodních
podmínek. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají  před zněním Obchodních podmínek
přednost.

2. SOUČINNOST VYDAVATELE A ZADAVATELE

2.1.Zadavatel je povinen v přiměřené lhůtě předem poskytnout Vydavateli úplná, správná a
vhodná data potřebná pro První jednorázové vložení materiálů do katalogu.

2.2.Vydavatel je povinen Umístit materiály v katalogu v termínu sjednaném se Zadavatelem,
případně bez zbytečného odkladu (zpravidla do čtrnácti kalendářních dnů) po dodání
úplných, správných a vhodných dat ze strany Zadavatele a po uhrazení své odměny. To
neplatí,  pokud Vydavatel shledá data poskytnutá mu Zadavatelem jako neúplná, ne-
správná nebo z jiného důvodu nevhodná pro Umístění v katalogu. V takovém případě
může Vydavatel poskytnutá data přiměřeně doplnit, upravit a pozměnit, při zachování
jejich  původního  smyslu  (např.  z důvodu  zachování  jednotnosti  formátování,  opravy
drobných grafických nebo pravopisných chyb, apod.), a to i bez předchozího souhlasu
Zadavatele, nebo může Zadavatele vyzvat k opravě či doplnění jím poskytnutých dat.

2.3.Pokud to je technicky a obsahově možné, poskytne Vydavatel Zadavateli potřebnou sou-
činnost při případných úpravách materiálů umístěných v katalogu dle přání Zadavatele,
pokud jsou tyto úpravy a změny v souladu s principy a postupy sestavování BIM ka-
talogu. Drobnější jednoduché změny provede Vydavatel bezplatně, změny většího roz-
sahu provede Vydavatel po odsouhlasení odměny za provedení takových změn se Za-
davatelem.  Vydavatel  je  povinen  na  pokyn  Zadavatele  odstranit  materiály  umístěné
v katalogu;  tím není  dotčen nárok Vydavatele  na uhrazení  ročního předplatného za
Umístění v katalogu, a to ani v případě výpovědi Smlouvy či odstoupení od Smlouvy.

2.4.Zadavatel odpovídá za obsahovou správnost dat pro Umístění v katalogu a za to, že data
pro  Umístění  v  katalogu  a  vlastní  Umístění  materiálů  v  katalogu  jsou  v souladu
s právními předpisy a nezasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, zejména
do  autorských,  průmyslových  a osobnostních  práv.  V  případě,  že  v souvislosti
s Umístěním materiálů v katalogu vznikne Vydavateli jakákoliv škoda nebo újma, je Za-
davatel povinen takovou škodu nebo újmu Vydavateli nahradit.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.Roční předplatné za První jednorázové vložení materiálů do katalogu a odměna Vydava-
tele za Umístění materiálů v katalogu se řídí podle ceníku Vydavatele zveřejněného na
webových stránkách http://bimtech.cz/ („Ceník“), platného v den sjednání Smlouvy, a je
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splatná zpravidla předem na základě faktur se splatností 30 kalendářních dnů od jejich
vystavení. 

3.2.Pokud je Smlouva uzavřena konkludentně, tj.  uhrazením odměny Vydavatele před vy-
dáním faktury, má Vydavatel i nadále povinnost vystavit Zadavateli příslušnou fakturu,
na kterou však bude předchozí platba Zadavatele započítána jako záloha ve výši 100 %
a částka k platbě bude 0,- Kč.

3.3.Vydavatel může Ceník kdykoliv změnit. Pokud by se však v důsledku změny Ceníku měla
cena ročního předplatného za Umístění v katalogu pro některého ze stávajících Za-
davatelů  zvýšit  o  více  než  10 %,  může  stávající  Zadavatel  požádat  Vydavatele  o
sjednání ročního předplatného na další  období zvýšeného maximálně o 10 % oproti
předcházejícímu období, a Vydavatel mu musí vyhovět. 

3.4.V případě prodlení Zadavatele s uhrazením kterékoliv z faktur Vydavatele má Vydavatel
nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý den
prodlení.

4. VÝPOVĚĎ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1.Zadavatel je oprávněn Smlouvu kdykoliv vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpovědní
doba činí 30 kalendářních dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení (i
elektronickém) výpovědi Vydavateli. V případě výpovědi Smlouvy z důvodu nesouhlasu
Zadavatele se změnou Obchodních podmínek může Zadavatel podat výpověď kdykoliv
před  účinností  této  změny;  výpovědní  doba  v takovém  případě  skončí  nejpozději
dnem účinnosti této změny. Vydavatel má v případě výpovědi Smlouvy ze strany Za-
davatele i nadále nárok na úhradu své odměny za Prvotní jednorázové vložení materiá-
lů do katalogu a na roční předplatné za Umístění v katalogu. V případě výpovědi po-
dané z důvodu změny Obchodních podmínek se poměrná část ročního předplatného za
Umístění v katalogu Zadavateli vrací.

4.2.Zadavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud nedojde k Umístění materiálů v ka-
talogu ve sjednaném rozsahu ani do 30 kalendářních dnů po poskytnutí potřebných dat
Vydavateli, aniž by Vydavatel vyzval Zadavatele k jejich doplnění nebo opravě. Vydava-
tel  je  v takovém případě  povinen  bez  zbytečného  odkladu,  nejpozději  však  do  pěti
kalendářních  dnů  po  vyzvání,  vrátit  Zadavateli  jím  případně  uhrazenou  odměnu za
Prvotní jednorázové vložení materiálů do katalogu a roční předplatné za Umístění v ka-
talogu.

4.3.Zadavatel může od Smlouvy odstoupit i v případě nefunkčnosti BIM katalogu přetrvávající
i po 14 kalendářních dnech od upozornění Zadavatele prostřednictvím e-mailové ad-
resy  info@bimtech.cz,  nebo v případě vadného Umístění materiálů v katalogu před-
stavujícím podstatné porušení Smlouvy přetrvávající po stejnou dobu. Vydavatel je v ta-
kovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti kalendářních
dnů po vyzvání, vrátit Zadavateli poměrnou část ročního předplatného za Umístění v
katalogu.

4.4.Výpověď či odstoupení od smlouvy lze zaslat písemně na adresu č. p. 90, 370 07 Ne-
dabyle, nebo elektronicky na e-mailovou adresu info@bimtech.cz.

4.5.Vydavatel  je oprávněn od Smlouvy odstoupit  v případě prodlení Zadavatele s úhradou
některé z faktur překračujícího třicet kalendářních dnů nebo v případě prodlení Zadava-
tele s poskytnutím úplných, správných a vhodných dat potřebných pro Prvotní jedno-
rázové vložení materiálů do katalogu překračujícího třicet kalendářních dnů. Nárok Vy-
davatele na uhrazení odměny za Prvotní jednorázové vložení materiálů do katalogu a
ročního předplatného za Umístění materiálů v katalogu tím není dotčen.

4.6.Vydavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit rovněž v případě vzniku důvodného pode-
zření, že Umístění materiálů v katalogu není v souladu s právními předpisy, nebo že za-
sahuje do práv či oprávněných zájmů třetích osob, nebo že je nebo se dostalo do roz-
poru s obchodními zájmy Vydavatele. V případě odstoupení Vydavatele od Smlouvy ze
zde uvedených důvodů je Vydavatel oprávněn nárokovat na Zadavateli uhrazení pouze
poměrné části ročního předplatného za Umístění materiálů v katalogu.
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5. REKLAMACE A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

5.1.Umístění materiálů v katalogu je vadné, pokud svým provedením neodpovídá datům po-
skytnutým Zadavatelem, nebo je v rozporu s ujednáními ve Smlouvě, nebo obsahuje
zjevné grafické či pravopisné chyby nebo chyby v technických údajích.

5.2.Pokud vadné Umístění materiálů v katalogu představuje podstatné porušení Smlouvy, má
Zadavatel  dle  svého výběru právo buď na bezplatnou úpravu materiálů umístěných
v katalogu, nebo na přiměřenou slevu z ročního předplatného za Umístění materiálů v
katalogu, nebo může po uplynutí 14 denní lhůty po vytknutí vad Vydavateli, aniž by bě-
hem této lhůty byla sjednána náprava, odstoupit od Smlouvy. Pokud vadné Umístění
materiálů v katalogu představuje pouze nepodstatné porušení Smlouvy, má Zadavatel
dle svého výběru právo buď na bezplatnou úpravu materiálů umístěných v katalogu,
nebo na přiměřenou slevu z ročního předplatného za Umístění materiálů v katalogu.

5.3.Zadavatel  je  povinen  provést  kontrolu  Umístění  materiálů  v katalogu  bez  zbytečného
odkladu po zveřejnění v BIM katalogu.

6. ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK A ÚČINNOST

6.1.Vydavatel  může tyto Obchodní  podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit.
Změnu Obchodních podmínek je Vydavatel  povinen oznámit  Zadavateli  nejméně 60
kalendářních dnů před účinností této změny, a to písemně nebo e-mailem.

6.2.Zadavatel má právo změnu Obchodních podmínek odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu
vypovědět. Pakliže tak neučiní, platí, že se změnou Obchodních podmínek souhlasí.

6.3.Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15. 10. 2015.
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