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OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

obchodní korporace: 

 

PAARTS ADDITIVE s.r.o. 

IČ: 087 64 417 

sídlem: Stodolní 1428/9, Moravská Ostrava, PSČ: 702 00 

Ostrava 

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu 

v Ostravě v oddíle C, vložka č. 80728 

email: info@paarts.com ; 

 

které jsou vydané ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. Tyto OP se vztahují na veškeré 

Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

 

1. Definice a výklad základních pojmů 

 

Není-li ve Smlouvě, jejíž součástí je Objednávka a tyto OP, 

stanoveno něco jiného, mají následující pojmy pro vztahy 

založené Smlouvou následující význam: 

 

„Autorský zákon“ – zákon č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

„Dílo“ – ve smyslu Smlouvy jde o provedený (vytištěný) 

3D model (výtvor), který byl vytvořen na základě 

Objednatelem poskytnuté digitální předlohy (na základě 

poskytnutých dat o tomto modelu), či jde o provedený 

(vytištěný) 3D model (výtvor) na základě Objednatelem 

odsouhlaseného návrhu předloženého ze strany 

Zhotovitele, k čemuž došlo prostřednictvím vzájemné e-

mailové komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

„Nepodstatné porušení Smlouvy“ – dodání Díla, které 

trpí odstranitelnou vadou či odstranitelnými vadami. 

„Občanský zákoník“ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

„Objednatel“ – fyzická nebo právnická osoba, která má 

zájem o provedení Díla. 

„Objednávka“ – závazný vyplněný písemný formulář 

představující bezvýhradní akceptaci Objednatele 

s nabídkou Zhotovitele poté, co Objednatel poskytnul 

Zhotoviteli svoji předlohu digitálního 3D modelu 

k provedení Díla, potažmo akceptace Objednatele 

se Zhotovitelem předloženým návrhem digitálního 3D 

modelu pro provedení Díla, k čemuž došlo především 

prostřednictvím vzájemné e-mailové komunikace mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem. 

„Odměna“ – cena za Dílo na základě individuálního 

ocenění. Odměna zahrnuje nejenom odměnu pro 

Zhotovitele za provedení Díla, ale také Poštovné, daně, cla 

či jakékoliv další náklady, které vzniknou s provedením a 

předáním Díla Objednateli apod. 

„OP“ – tyto obchodní podmínky obchodní korporace 

PAARTS ADDITIVE s.r.o., IČ: 087 64 417, sídlem: Stodolní 

1428/9, Moravská Ostrava, PSČ: 702 00 Ostrava, zapsaná 

v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě 

v oddíle C, vložka č. 80728. 

„Osobní údaj“ – jakákoliv informace týkající se určeného 

nebo určitého Subjektu údajů, přičemž pro účely Smlouvy 

se touto informací rozumí zejména: jméno a příjmení, 

datum narození, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa 

apod. 

„Podnikatel“ – osoba, která vykonává na vlastní účet a 

vlastní odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským 

nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně 

za účelem dosažení zisku, pokud se Smlouva týká její 

podnikatelské činnosti. Podnikatelem se rozumí také osoba 

zapsaná v obchodním rejstříku. 

„Podstatné porušení Smlouvy“ – dodání jiného Díla, než 

které bylo dohodnuto ve Smlouvě, tzn. Díla, které výrazně 

neodpovídá požadavkům uvedeným v Objednávce. 

S ohledem na vysoce specializovaný proces provedení Díla 

se však za Podstatné porušení Smlouvy nepovažuje 

případná odlišnost spočívající zejména v odstínu, sytosti 

anebo jasu požadovaného barevného provedení Díla. 

„Poštovné“ – zahrnuje nejenom poštovné, ale i balné a 

rovněž náklady na případné pojištění zásilky. 

„Sídlo“ – sídlo Zhotovitele na adrese: Stodolní 1428/9, 

Moravská Ostrava, PSČ: 702 00 Ostrava. 

„Smlouva“ – smlouva o dílo uzavřená ve smyslu 

ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem, jejíž součástí jsou 

Objednávka a OP. 

„Smluvní strana“ – dle významu Objednatel anebo 

Zhotovitel. 

„Spotřebitel“ – fyzická osoba, která uzavírá Smlouvu 

mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec 

samostatného výkonu svého povolání. 

„Subjekt údajů“ – fyzická osoba, k níž se Osobní údaje 

vztahují. 

„Vyšší moc“ – vlivy vylučující odpovědnost. Jedná se, 

nikoliv výlučně, typicky o přírodní kalamity, jako jsou 

záplavy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy apod., 

popřípadě politická událost jako je stávka, převrat, 

teroristický útok, válka apod. 

„Zhotovitel“ – obchodní korporace PAARTS ADDITIVE 

s.r.o., IČ: 087 64 417, sídlem: Stodolní 1428/9, Moravská 

Ostrava, PSČ: 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodní 

rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, 

vložka č. 80728. 

 

2. Sdělení před uzavřením Smlouvy 

(určené pro případ, kdy je Smlouva uzavírána 

s Objednatelem v postavení Spotřebitele, a tedy tento 

článek OP se neuplatní pro Smlouvy uzavřené 

s Objednatelem v pozici Podnikatele) 

Zhotovitel uvádí, že: 

a) může požadovat po Objednateli zaplacení zálohy až 

do výše 100% Odměny, přičemž Objednatel je 

povinen požadovanou zálohu Zhotoviteli zaplatit a 

Zhotovitel je naopak povinen celou zaplacenou zálohu 

následně započíst na úhradu Odměny, 

b) Zhotovitel neuzavírá smlouvy, jejímiž předmětem jsou 

opakovaná plnění, 
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c) v případě uzavření Smlouvy nelze využít práva 

Objednatele na odstoupení od Smlouvy ve smyslu 

ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku, 

jelikož Smlouva má charakter smlouvy o dodávce 

zboží, resp. díla, které bylo upraveno podle přání 

Objednatele a pro jeho osobu ve smyslu ustanovení § 

1837 odst. 1 písm. d) Občanského zákoníku, 

d) v případě existence jakékoliv stížnosti má Zhotovitel 

primárně zájem na mimosoudním řešení případných 

sporů. Stížnost lze zaslat e-mailem na adresu: 

info@paarts.com; popřípadě písemně na adresu Sídla 

Zhotovitele. Odpověď se sdělením a odůvodněním 

vyřízení stížnosti bude zaslána stěžovateli ve lhůtě 30 

(třiceti) dnů v písemné formě na jím uvedenou 

poštovní či e-mailovou adresu. Dozorovým a 

kontrolním orgánem státní správy je zejména Česká 

obchodní inspekce a příslušný živnostenský úřad. 

Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje 

právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající 

výrobky a zboží na vnitřní trh apod. (bližší informace 

jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České 

obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů), 

e) Smlouvu lze uzavřít v českém nebo v anglickém 

jazyce. 

 

3. Úvodní ustanovení, Předmět Smlouvy, Okamžik 

uzavření Smlouvy 

3.1. Tyto OP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy, která 

bude uzavřena mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

Znění těchto OP má přednost před případnými 

odchylnými návrhy ujednání či jakýmikoliv dodatky, 

komentáři či připomínkami, které Objednatel uvede 

ve své Objednávce a které nejenom že jsou v rozporu 

s těmito OP, ale které by také případně tyto OP 

fakticky doplňovaly, to vše za podmínky, že nedojde 

ze strany Zhotovitele k výslovnému odsouhlasení 

takových případných návrhů ujednání, dodatků, 

komentářů či připomínek. V případě, že se v průběhu 

platnosti a účinnosti Smlouvy vyskytne některá 

otázka, která není upravena Smlouvou, Objednávkou 

nebo OP, použijí se přiměřeně příslušné ustanovení 

Občanského zákoníku. 

3.2. Předmětem Smlouvy je na jedné straně závazek 

Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

Objednatele Dílo a na druhé straně závazek 

Objednatele Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli 

dohodnutou Odměnu. 

3.3. Smlouva je primárně uzavřena prostřednictvím online 

aplikace nacházející se na webových stránkách 

Zhotovitele: https://www.paarts.cz/ (potažmo 

https://www.paarts.com/), a to na základě 

Objednávky Objednatele. Po splnění veškerých kroků 

(především nahrání předlohy digitálního 3D modelu 

případného budoucího díla), které jsou po Objednateli 

v rámci procesu realizace Objednávky požadovány a 

následném odeslání finální Objednávky, dojde ze 

strany Zhotovitele, na Objednatelem uvedený e-mail, 

k zaslání právě e-mailové zprávy, která bude 

potvrzovat provedení Objednávky. Takové potvrzení 

znamená, že mezi Objednatelem a Zhotovitelem je 

uzavřena Smlouva.  

Zhotovitel dále pak tímto uvádí a Objednatel se tímto 

zavazuje, že v případě, že Objednatelem nahraná 

předloha digitálního 3D modelu bude obsahovat 

počítačový vir, který online aplikaci případně celou 

webovou stránku Zhotovitele: https://www.paarts.cz/ 

(potažmo https://www.paarts.com/) tzv. „zaviruje“, 

Objednatel tímto tedy bere na vědomí a zavazuje se, 

že Zhotoviteli, potažmo jakýmkoliv třetím osobám, 

nahradí veškerou škodu, která by jim takovýmto 

„zavirováním“ vznikla, a to včetně případného ušlého 

zisku.  

Zhotovitel pak tímto také prohlašuje a Objednatel 

s tímto výslovně souhlasí, že Zhotovitel není jakkoliv 

odpovědný za případnou ztrátu Objednatelem 

nahrané předlohy digitálního 3D modelu. V takovém 

případě se Zhotovitel pouze zavazuje, že vyzve 

Objednatele k opětovnému poskytnutí dané předlohy 

tak, aby mohl plnit v souladu se Smlouvou. 

(pro představu pak Zhotovitel uvádí přibližný průběh 

procesu uzavření Smlouvy prostřednictvím online 

aplikace: 1. nahrání předlohy digitálního 3D modelu, 

který chce Objednatel po Zhotoviteli, aby „vytisknul“, 

2. vybrání materiálu, barvy, povrchu a velikosti 

budoucího Díla - Objednatel musí dbát na dostatečnou 

tloušťku stěn budoucího Díla, a to v souladu s pokyny 

Zhotovitele v průběhu vytváření Objednávky, 3. 

vyplnění údajů týkajících se Objednatele a procesu 

předání následného Díla, a to spolu s případnou 

adresou pro doručení Díla, 4. vypočtení Odměny pro 

Zhotovitele, 5. zvolení způsobu úhrady Odměny, 6. 

uzavření Smlouvy spolu s následnou úhradou Odměny 

podle zvoleného způsobu) 

Smlouva však může být rovněž uzavřena, v případech 

individuálního vyjednávání mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem, především prostřednictvím e-mailové 

komunikace mezi Smluvními stranami s tím, že 

případná následná Objednávka nemusí být na 

závazném písemném formuláři vygenerovaném online 

aplikací. V takovém případě dojde k uzavření Smlouvy 

poté, co dojde k vyjasnění specifických vlastností a 

požadavků Objednatele na Dílo, včetně způsobu 

dodání Díla, úhrady Odměny apod.  

Zhotovitel však již na tomto místě jasně uvádí a 

vyhrazuje si své právo vůči Objednateli, a to pro 

případ, že došlo k uzavření Smlouvy, že od dané 

Smlouvy může odstoupit, a to za podmínky a z 

důvodu, že dodatečně zjistí, že provedení Díla není 

pro Zhotovitele technicky možné, potažmo že by 

provedené Dílo bylo v rozporu s veřejným 

pořádkem (především je zakázána výroba zbraní, 

předmětů s rasistickým, s pornografickým, s násilným 

či jiným, evidentně nevhodným, záměrem či 

podtextem či je dále zakázána výroba takových 

předmětům, jejichž provedení by porušovalo autorská 

práva) o čemž Zhotovitel Objednatele bez zbytečného 

odkladu spraví s tím, že v tomto směru je vše čistě a 

pouze na uvážení Zhotovitele. V takovém případě se 

Zhotovitel zavazuje Objednateli vrátit veškerá 

peněžitá plnění, která Objednatel Zhotoviteli již 

v souvislosti s původně uzavřenou Smlouvou poslal 

(především případnou zálohu), a to prostřednictvím 

stejného platebního způsobu, kterého Objednatel 
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původně užil k uhrazení vracející se částky, opět bez 

zbytečného odkladu. Jinak platí, že Zhotovitel v tomto 

případě od Smlouvy odstoupí bez dalšího. 

3.4. Zhotoviteli náleží za provedení Díla Odměna. Odměna 

je splatná okamžikem uzavření Smlouvy, či v souladu 

se vzájemnou dohodou mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem.  

3.5. Objednatel je povinen zaplatit Odměnu Zhotoviteli 

výhradně následujícími způsoby: 

a) převodem na bankovní účet, 

b) bezhotovostně, pomocí kreditní či debetní 

platební karty, 

c) pomocí platební brány. 

3.6. Objednatel je srozuměn s tím, že Zhotovitel je 

oprávněn odepřít, bez jakýchkoli sankcí, splnění svého 

závazku vůči Objednateli, a to až do okamžiku 

zaplacení celé Odměny. 

3.7. Objednatel si je vědom toho, že k provedení Díla 

může být ze strany Zhotovitele vyžadována 

Objednatelova nezbytná součinnost. Proto v případě, 

že Objednatel po uzavření Smlouvy odmítne 

poskytnout tuto součinnost anebo zmaří z jiného 

důvodu, za který je Objednatel odpovědný, provedení 

Díla, náleží Zhotoviteli Odměna snížená o to, co 

Zhotovitel neprovedením Díla ušetřil. 

 

4. Práva a povinnosti smluvních stran 

4.1. Vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran se řídí 

Smlouvou, jejíž součástí je Objednávka a OP. 

4.2. Zhotovitel tímto výslovně uvádí, že neposkytuje 

Objednateli žádnou smluvní záruku za jakost 

provedeného Díla. 

4.3. V případě, že Objednatel bude chtít využít svého 

případného práva k odstoupení od Smlouvy v souladu 

s podmínkami v těchto OP, zavazuje se, že pro tento 

účel užije níže přiložený formulář, který zašle na 

email: info@paarts.com. 

 

5. Provedení Díla, Vlastnické právo k předmětu Díla, 

Předání Díla 

5.1. Dílo bude ze strany Zhotovitel provedeno řádově do 

14 (čtrnácti) dnů od uhrazení Odměny ze strany 

Objednatele. Zhotovitel však tímto výslovně 

upozorňuje, že doba nezbytná pro provedení Díla se 

může lišit (může být nejenom kratší, ale i delší), a to 

především s ohledem na vytíženost Zhotovitele, 

složitost samotného Díla apod. Zhotovené Dílo pak 

bude Objednateli doručeno v takové dodací době, 

jakou garantuje ten který poštovní dopravce, kterého 

Objednatel, v rámci své Objednávky, pro doručené 

provedeného Díla akceptoval. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že výlučným 

vlastníkem Díla se v okamžiku jeho provedení stává 

Zhotovitel. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu 

za podmínky zaplacení Odměny, nejdříve však po 

řádném předání Díla ze strany Zhotovitele, kdy na 

Objednatele zároveň přechází nebezpečí škody na 

věci. Za řádné předání a převzetí Díla se v tomto 

případě rozumí: 

a) osobní převzetí Díla Objednatelem, popřípadě jím 

pověřenou osobou na základě plné moci či 

zákonného zmocnění, a to v místě Objednatelem 

akceptovaném, 

b) okamžikem předání Díla poštovnímu dopravci 

k doručení Díla do místa určeném Objednatelem. 

Objednatel je srozuměn s tím, že Zhotovitel není 

nikterak odpovědný za ztrátu, poškození či zničení 

Díla od okamžiku jeho řádného předání ve smyslu 

písm. a) nebo b) tohoto odstavce tohoto článku OP. 

5.3. V případě osobního převzetí Díla bude Zhotovitel 

informovat Objednatele o možnosti vyzvednutí Díla 

prostřednictvím e-mailové či SMS zprávy v závislosti 

na tom, kterou možnost si Objednatel zvolí 

v Objednávce. V takovém případě se Objednatel 

zavazuje vyzvednout Dílo nejpozději do 5 (pěti) dnů 

od obdržení předmětné výzvy. V opačném případě je 

Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli rovněž náklady 

za uskladnění Díla. 

5.4. Objednatel nemá právo si sám zvolit svého 

poštovního dopravce pro doručení provedeného Díla 

s ohledem na předání Díla ve smyslu odst. 5.2. písm. 

b) tohoto článku. Poštovního dopravce určuje sám 

Zhotovitel s tím, že není vyloučeno, že umožní 

Objednateli si vybrat z vícera poštovních dopravců. 

 

6. Vady Díla, Způsob reklamace vady Díla 

6.1. Dílo má vady, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel je 

povinen Dílo po jeho převzetí bezodkladně 

prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech. 

V případě, že se na Díle vyskytnou vady, je 

Objednatel povinen písemně tyto vady oznámit 

Zhotoviteli, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 7 (sedmi) dnů od předání Díla ve smyslu čl. 5 

odst. 5.2. těchto OP, za současného zohlednění doby 

nezbytné pro přepravu Díla ve smyslu čl. 5 odst. 5.2. 

písm. b) těchto OP. V případě, že Objednatel si Dílo 

po jeho převzetí neprohlédne anebo nezajistí 

prohlídku Díla jinou osobou, potažmo neoznámí 

Zhotoviteli právě zjištění vad a jejich vytknutí do 7 

(sedmi) dnů dle věty předcházející, může Objednatel 

uplatnit nároky z vad pouze tehdy, jestliže prokáže, 

že Dílo mělo vady již v okamžiku přechodu nebezpečí 

škody na věci na Objednatele, tj. předáním Díla ve 

smyslu čl. 5 odst. 5.2. těchto OP. 

V souvislosti s otázkou vadného plnění pak Zhotovitel 

tímto upozorňuje, že je nezbytné přihlédnout 

k současným technickým a technologickým 

možnostem 3D tisku spočívajících např. v různých 

způsobech zvolení procesu samotného 3D tisku, 

v různých surovinách a materiálech, ze kterých může 

být Dílo provedeno, v odlišných barevných odstínech, 

sytosti či jasu provedeného Díla, a to tedy pokud jde 

o případné odchylky dle uzavřené Smlouvy. 

6.2. V případě vadného plnění, které je Nepodstatným 

porušením Smlouvy, má Objednatel právo: 

a) primárně na odstranění vady opravou Díla nebo 

dodáním chybějící části Díla nebo 
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b) sekundárně na přiměřenou slevu z Odměny. 

Objednatel je povinen tento svůj nárok uplatnit u 

Zhotovitele spolu s vytknutím vady. Neodstraní-li 

Zhotovitel vadu Díla včas nebo vadu Díla odmítne 

odstranit, může Objednatel požadovat přiměřenou 

slevu z Odměny. Provedenou volbu nemůže 

Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele. 

6.3. V případě vadného plnění, které je Podstatným 

porušením Smlouvy, má Objednatel právo: 

a) na odstranění vady dodáním nového Díla bez 

vady nebo dodáním chybějící části Díla, 

b) na odstranění vady opravou Díla, 

c) na přiměřenou slevu z Odměny nebo 

d) na odstoupení od Smlouvy. 

Objednatel sdělí Zhotoviteli, jaké právo si zvolil, a to 

při vytknutí vady, nebo bez zbytečného odkladu po 

oznámení vady, nejpozději do 3 (tří) dnů. Provedenou 

volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu 

Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu 

vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li 

Zhotovitel vadu v přiměřené lhůtě či oznámí-li 

Zhotovitel, že vadu neodstraní, může Objednatel 

požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu 

z Odměny, nebo může od Smlouvy odstoupit. Nezvolí-

li si Objednatel své právo včas, nejpozději tedy do 3 

(tří) dnů od vytknutí vady, má Objednatel stejné 

právo jako při Nepodstatném porušení Smlouvy. 

6.4. Zhotovitel není odpovědný za vadu Díla, kterou si 

Objednatel způsobí sám, zejména používáním Díla 

v rozporu s čl. 8 odst. 8.1. těchto OP. 

 

7. Souhlas s použitím Osobních údajů a nakládání 

s nimi 

7.1. Zhotovitel je jakožto správce Osobních údajů 

registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

7.2. Objednatel, který je fyzickou osobou, výslovně 

souhlasí se zpracováním a uchováváním všech svých 

Osobních údajů Zhotovitelem  za účelem a v rozsahu 

uvedeném v odst. 7.3. tohoto článku OP. 

7.3. Veškeré Osobní údaje Objednatele jsou Zhotovitelem 

zpracovávány a uchovávány za účelem a v rozsahu 

potřebném pro realizaci práv a povinností Zhotovitele 

ze Smlouvy, jakož i k budoucím marketingovým 

účelům Zhotovitele. 

7.4. Objednatel dále výslovně souhlasí s tím, že: 

a) Zhotovitel může zpracovávat Osobní údaje 

Objednatele za účelem zasílání informací, 

marketingových, reklamních či jiných obchodních 

sdělení Objednateli, přičemž Objednatel zároveň 

uděluje na tomto místě souhlas s tím, aby 

Zhotovitel tyto sdělení Objednateli zasílal, 

b) Zhotovitel může pověřit zpracováním Osobních 

údajů Objednatele třetí osobu, jakožto 

zpracovatele. 

7.5. Osobní údaje budou zpracovávány na dobu neurčitou 

s ohledem na budoucí marketingové účely 

Zhotovitele, a to buď v elektronické podobě 

automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě 

neautomatizovaným způsobem. 

7.6. Objednatel výslovně potvrzuje, že jím poskytnuté 

Osobní údaje jsou úplné a správné a dále že byl 

poučen a bere na vědomí, že: 

a) poskytnutí jeho Osobních údajů je dobrovolné, 

b) má kdykoliv právo na přístup ke svým Osobním 

údajům a dále právo na opravu svých Osobních 

údajů, 

c) Osobní údaje mohou být Zhotovitelem předány 

rovněž do některého z členských států EU. 

7.7. Zhotovitel prohlašuje, že přijal taková opatření, aby 

nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému 

přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 

neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. 

Tuto povinnost má Zhotovitel i po ukončení 

zpracování Osobních údajů Objednatele. 

7.8. Požádá-li Objednatel o informaci týkající se 

zpracování jeho Osobních údajů, je Zhotovitel povinen 

tuto informaci Objednateli poskytnout bez zbytečného 

odkladu. Zhotovitel má však právo požadovat za 

poskytnutí informace dle předchozí věty úhradu 

nezbytných nákladů s tím spojených. Objednatel bere 

na vědomí, že v případě, kdy zjistí nebo se bude 

domnívat, že Zhotovitel provádí zpracování jeho 

Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou 

soukromého a osobního života Objednatele nebo 

v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje 

Objednatele nepřesné s ohledem na účel jejich 

zpracování, může Objednatel: 

a) požádat Zhotovitele o vysvětlení, 

b) požadovat, aby Zhotovitel odstranil takto vzniklý 

stav, zejména se může jednat o blokování, 

provedení opravy, doplnění nebo likvidace 

osobních údajů. 

Je-li tato žádost Objednatele shledána za oprávněnou, 

je Zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný 

stav. Pokud vznikla v důsledku zpracování Osobních 

údajů Objednatele jiná než majetková újma, 

postupuje se při uplatnění jejího nároku podle 

Občanského zákoníku. 

 

8. Prohlášení Objednatele a Zhotovitele, Autorství, 

Další údaje 

8.1. Zhotovitel tímto poučuje a Objednatel tímto výslovně 

potvrzuje, že byl ze strany Zhotovitele poučen o tom, 

že provedené Dílo je vysoce specializovaný produkt, 

na jehož výrobu bude použito více druhů materiálů, a 

nejen proto vyžaduje zvláštní zacházení. Objednatel 

bere zejména na vědomí, že provedené Dílo, 

v závislosti na jeho tvaru, geometrii a použitém 

materiálu, může být křehké a citlivé na nárazy, 

případně by nemělo být vystavováno dlouhodobému 

přímému slunečnímu svitu, jakož i nadměrné vlhkosti 

či jiným obecně negativním vlivům. Na webových 

stránkách Zhotovitele (https://www.paarts.cz/, 

potažmo https://www.paarts.com/) jsou uvedeny 

materiálové listy k jednotlivým materiálům, ze 

https://www.paarts.cz/
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kterých může být Dílo provedeno, kde Objednatel 

najde všechny jejich vlastnosti a omezení. 

8.2. Objednatel dále výslovně prohlašuje, že v případě, že 

Zhotoviteli poskytuje předlohu digitálního 3D modelu, 

že je vlastníkem, popřípadě oprávněným držitelem 

předlohy digitálního 3D modelu, který tedy poslouží 

k provedení Díla ze strany Zhotovitele, a tedy 

Objednatel je oprávněn s danou předlohou 

neomezeně disponovat, resp. poskytnout ji 

k provedení Díla, a to především v souladu 

s Autorským zákonem s tím, že Objednatel zejména 

potvrzuje, že daná předloha není kradená. V případě, 

že se ukáže, že prohlášení uvedená Objednatelem 

v tomto článku OP jsou nepravdivá, sporná či jakkoliv 

nepřesná, pak za tuto skutečnost nese veškerou 

odpovědnost výlučně Objednatel. Zhotovitel nenese 

žádnou odpovědnost za užití předlohy digitálního 3D 

modelu, který přijal od Objednatele v dobré víře za 

účelem splnění svého závazku vyplývajícího ze 

Smlouvy a za užití této předlohy k provedení Díla. 

Objednatel bere zároveň na vědomí, že plně odpovídá 

za veškerá poskytnutá data o digitální předloze 3D 

modelu, která právě poskytne Zhotoviteli za účelem 

provedení Díla. Uzavřením Smlouvy tedy Objednatel, 

mimo jiné, potvrzuje, že je tedy vlastníkem anebo 

získal práva týkající se práv k duševnímu vlastnictví 

k této předloze digitálního 3D modelu, zahrnující 

zejména právo na výrobu a komerční užití předmětné 

předlohy digitálního 3D modelu. V případě, že 

Zhotovitel získá jakékoliv pochybnosti o tom, že by 

Objednatelem předložená předloha digitálního 3D 

modelu mohla jakýmkoliv způsobem porušovat 

především, nikoliv výlučně, práva duševního 

vlastnictví třetích osob, má Zhotovitel právo 

v případě, že Objednatel ve lhůtě stanovené 

Zhotovitelem neodstraní tento závadný stav, 

odmítnout bez dalšího Dílo provést, případně 

odstoupit od Smlouvy. V takovém případě je navíc 

Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré 

náklady, které Zhotoviteli v této souvislosti vzniknou. 

V případě, že Zhotovitel provede Dílo v dobré víře 

v pravdivost veškerých výše uvedených prohlášení 

Objednatele v rámci tohoto článku a zároveň 

v souladu s požadavky Objednatele, přičemž vyjde 

posléze najevo, že ve skutečnosti došlo především, 

nikoliv výlučně, k porušení práv duševního vlastnictví 

třetích osob vztahujících se k předložené předloze 

digitálního 3D modelu, je Objednatel v takovém 

případě plně odpovědný za veškeré takto způsobené 

škody. Tyto veškeré škody se Objednatel zavazuje 

bez dalšího v plné výši uhradit bez ohledu na to, 

komu takové škody vzniknou. 

8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a Objednatel dané 

prohlášení bere na vědomí a souhlasí s ním, že 

Zhotovitel užije Objednatelem poskytnutou předlohu 

digitálního 3D modelu spolu s dalšími údaji o 

Objednateli výhradně k vytvoření Díla v souladu se 

Smlouvou. Pokud však bude pro provedení Díla 

nezbytné poskytnout danou předlohu a další údaje 

třetí straně, což závisí čistě na uvážení Zhotovitele, 

Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel může 

poskytnout předlohu digitálního 3D modelu spolu 

s údaji o Objednateli právě třetí straně, a to za 

účelem provedení Díla. V takovém případě pak 

Zhotovitel zaručuje Objednateli, že třetí strana užije 

takto poskytnutou předlohu a údaje také výhradně 

pro účel provedení Díla pro Objednatele. 

8.4. Je-li prodlení s plněním povinností Zhotovitele či 

Objednatele způsobeno Vyšší mocí, není Smluvní 

strana, která Smlouvu pro Vyšší moc porušila, po 

dobu trvání Vyšší moci v prodlení s plněním svého 

závazku. V případě zásahu Vyšší moci je Smluvní 

strana, která se z tohoto důvodu ocitne v prodlení, 

povinna informovat druhou Smluvní stranu o existenci 

zásahu Vyšší moci, a to bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do 5 (pěti) dnů od zjištění této skutečnosti. 

Nesplní-li tuto povinnost, pohlíží se na ni, jako by 

nebyla zásahem Vyšší moci postižena. Bude-li 

existence zásahu Vyšší moci oznámena způsobem dle 

předchozí věty, prodlužuje se postižené Smluvní 

straně lhůta pro plnění o dobu, po kterou trval zásah 

Vyšší moci. Nepomine-li zásah Vyšší moci po dobu 

delší než 30 (třicet) dnů, může kterákoli ze Smluvních 

stran bez sankcí od Smlouvy odstoupit. 

 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Pokud je anebo se stane některé ustanovení Smlouvy 

neplatným, zůstává platnost zbývajících ustanovení 

nedotčena. V takovém případě bude takové neplatné 

ustanovení nahrazeno ustanovením platným, které 

bude nejbližší smyslu a účelu daného neplatného 

ustanovení. 

9.2. V případě, že ze Smlouvy, popřípadě z jiného 

právního předpisu, bude vyplývat povinnost jedné 

Smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost 

druhé Smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení 

možné provést písemně na adresu bydliště či sídla 

Objednatele uvedenou v Objednávce, resp. adresu 

Sídla anebo e-mail Zhotovitele. Takové oznámení 

nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, 

kdy dojde do sféry adresáta a adresát má objektivně 

možnost se s oznámením nebo sdělením seznámit. 

9.3. Objednatel výslovně prohlašuje, že: 

a) si podrobně přečetl a měl dostatek času na 

seznámení se s těmito OP, 

b) mu Zhotovitel poskytl náležité vysvětlení tak, že 

Objednatel může na tomto místě potvrdit, že 

veškerá ustanovení OP jsou jasná a 

srozumitelná, odpovídají potřebám Objednatele a 

nejsou pro Objednatele nevýhodná. 

9.4. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 13. 8. 2020 

a platí až do odvolání. Zhotovitel si vyhrazuje právo 

jednostranně změnit tyto OP kdykoliv v budoucnu. Pro 

Objednatele platí OP ve znění, které je platné a 

účinné v době uzavření Smlouvy. 

9.5. Veškeré spory, které případně budou plynout ze 

Smlouvy, se budou řídit výhradně českým právem a 

budou řešeny před soudy České republiky. 

 

PAARTS ADDITIVE s.r.o.,  

za kterou jedná Miloš Blaškovan, jednatel 


