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Všeobecné obchodní podmínky 
 
Čl. 1 Všeobecná ustanovení 
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanoveními § 
1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti vzniklé v 
souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a objednatelem, jak je 
uvedeno dále. 
 
Identifikační údaje dodavatele: 
Ing. Gabriela Čápová Kocourková (obchodní název Fresh Events CZ), 
se sídlem Erbenova 565/27, 397 01, Písek - Budějovické předměstí 
IČ: 01204963 
(dále jen “dodavatel”). 
 
Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba uzavírající s dodavatelem smlouvu o realizaci 
akce, jak je uvedeno dále (dále jen „objednatel“ nebo „zákazník“). 
 
Dodavatel a objednatel jsou dále označeny společně také jako „smluvní strany“. 
 
Akcí se rozumí společenská, obchodní, kulturní nebo jiná obdobná akce (dále jen „akce“), a 
to konkrétně svatba, večírek, ples, promo akce, konference apod. 
 
Čl. 2 Vznik závazku 
Předmětem závazku smluvních stran je uspořádání akce za sjednaných podmínek. Smluvní 
závazek vzniká mezi dodavatelem a objednatelem na základě uzavření písemné smlouvy o 
realizaci akce, písemným odsouhlasením nabídky ze strany objednatele nebo písemným 
potvrzením objednávky ( i emailem) objednatele dodavatelem. 
  
Objednávka musí obsahovat následující základní informace o akci: 

1. typ akce (svatba, večírek, ples, promo akce, konference apod.), 
2. termín akce - pokud je znám, 
3. požadovanou službu (koordinace akce, akce na klíč apod.) včetně předpokládaného 

rozsahu (vychází z nabídky), 
4. kontakt na osobu zmocněnou objednatelem k jednání o akci, a to ve všech 

souvisejících záležitostech,  
5. fakturační údaje objednatele (identifikační údaje: jméno a příjmení, sídlo, IČ atd.).  

 
Neobsahuje-li objednávka některé z výše uvedených údajů, nemá tato skutečnost vliv na 
platnost uzavřené smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem, dodavatel však nemůže 
zaručit včasné a bezvadné plnění objednateli.  
 
Nabídka dodavatele obsahuje rozsah jednotlivých dodávaných služeb a způsob realizace 
zakázky (ceny služeb jsou účtovány podle skutečného množství a odběru služeb, není-li 
domluveno jinak). Při využití subdodavatelů je součástí nabídky seznam subdodávek. 
Součástí nabídky je také harmonogram pro přípravu tiskových materiálů. 
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V případě rozporu mezi smlouvou a ustanoveními těchto VOP mají ustanovení smlouvy 
přednost před rozpornými ustanoveními VOP. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že 
obchodní podmínky objednatele se nebudou na smluvní vztahy upravené těmito VOP 
aplikovat, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. 
 
Čl. 3 Služby  
Dodavatel  v rámci své činnosti poskytuje zejména následující služby:  

1. konzultační činnosti zaměřující se na realizaci společenských i jiných akcí, 
2. pořádání nebo spolupořádání společenských, obchodních, kulturních a dalších 

obdobných akcí, a to včetně jejich uspořádání tzv. na klíč, jakož i služby spočívající v 
zajištění jakékoliv části pořadatelství takové akce nebo propagační a reklamní služby 
související s akcí (dále jen „služby“),  

3.  dodávku tiskových materiálů a designu. 
 
Rozsah služeb pro danou akci je stanoven v rozsahu dohodnutém smluvními stranami na 
základě smlouvy. 
 
Čl. 4 Povinnosti dodavatele a objednatele 
Objednatel se zavazuje: 

1. Poskytnout dodavateli kontakt na osobu zmocněnou k jednání o akci, a to ve všch 
záležitostech, včetně odsouhlasení rozpočtu; a dále kontakt na osobu účastnící se 
přímo realizace akce a zmocněnou ke komunikaci a odsouhlasení případných změn v 
průběhu realizace akce. Kontaktem se rozumí emailová adresa a číslo mobilního 
telefonu. Zmocněná osoba je k dispozici po celou dobu konání akce na telefonu. 

2. Poskytnout informace potřebné k úspěšné a bezpečné realizaci akce, a to jak před 
realizací samotné akce, tak i v průběhu realizace akce. V průběhu vlastní akce 
poskytne bezodkladně objednatel dodavateli především informace, které by mohly 
vést k ohrožení bezvadného provedení akce a bezpečnosti účastníků. 

3. Poskytnout informace o pořádané akci všem účastníkům, především o lokaci, 
náročnosti akce fyzické i psychické, způsobu a rozsahu stravování, charakteru akce, 
který by mohl ovlivnit bezpečnost, způsobu dopravy apod. 

4. Poskytnout dodavateli kontakt na všechny další dodavatele, kteří se podílejí na 
realizaci akce, pokud je to nutné ke koordinaci vzájemných činností a k realizaci akce. 

5. Neumožnit nahlédnout či kopírovat žádnou část dokumentů poskytnutých 
dodavatelem třetím osobám bez předchozího svolení autora - tj. dodavatele; a 
současně, že dodavatel nebude užívat poskytnuté podklady k vlastnímu obohacení 
nebo k jiným účelů nesouvisejícím s danou akcí. 

6. V případě zjištění nedostatků ze strany dodavatele a jeho subdodávek, vedoucích k 
možné reklamaci v rámci dohodnutého rozsahu informovat dodavatele a na místě 
sepsat zápis o namítaných nedostatcích. 

7. Dodat dodavateli všechny potřebné informace včas, dle harmonogramu.  
8. Zaplatit dodavateli za služby dohodnutou částku, případně dohodnutou zálohu (viz 

článek 5. VOP). 
 
Dodavatel se zavazuje: 

1. Zrealizovat bezvadně program v rozsahu sjednaném s objednatelem. 



 
 

Stránka 3 z 5  ©Fresh Events CZ, 2018 | Ing. Gabriela Čápová Kocourková  

 

2. Poskytnout dodavateli kontakt na osobu zmocněnou k jednání o akci a odsouhlasení 
rozpočtu a kontakt na vedoucího akce účastnícího se přímo realizace akce a 
zmocněnou ke komunikaci a odsouhlasení případných změn v průběhu realizace 
akce. Kontaktem se rozumí emailová adresa a číslo mobilního telefonu. Vedoucí akce 
je k dispozici na telefonu po celou dobu realizace akce. 

3. Poskytnout objednateli informace potřebné k úspěšné a bezpečné realizaci akce před 
realizací akce i v průběhu realizace akce. V průběhu samotné akce především 
poskytnout informace, které by mohly vést k ohrožení bezvadného provedení akce a 
bezpečnosti účastníků. 

4. Před akcí i v průběhu akce informovat objednatele o navýšení rozpočtu v důsledku 
změn v programu (změny konzultované se zmocněnou osobou odběratele, 
neočekávané změny či změny vedoucí k vyšší bezpečnosti účastníků), tyto změny 
budou evidovány v soupisu prací. 

5. V případě zranění osoby účastnící se akce bezprostředně informovat zmocněnou 
osobu objednatele a sepsat zápis o události. 

6. V případě zjištění nedostatků ze strany dodavatele a jeho subdodávek, vedoucích k 
možné reklamaci v rámci dohodnutého rozsahu na místě sepsat zápis o nedostatcích. 
Vzniklé nedostatky řeší dodavatel ihned na místě v rámci svých možností, případně v 
reklamačním řízení, viz čl. 8 VOP. 

7. Garantovat bezvadné provedení jednotlivých úkonů pouze v případě, že budou 
potřebné informace předány včas dle harmonogramu.  

 
Čl. 5 Cena a platební podmínky 

1. Rozpočet předkládaný dodavatelem objednateli obsahuje, položkově rozepsané ceny 
za fixní a proměnné částky. 

2. Cenu služeb stanovenou rozpočtem se objednatel zavazuje uhradit na bankovní účet 
dodavatele uvedený na daňovém dokladu (faktuře), a to ve sjednané lhůtě splatnosti 
faktury. 

3. Dodavatel má vůči objednateli dále nárok na úhradu cestovních nákladů, na základě 
reálně vynaložených výdajů. Tyto náklady jsou součástí nabídky. 

4. Vyúčtování akce poskytne dodavatel objednateli v co nejkratší době po skončení 
realizace akce. 

 
Čl. 6 Kvalifikace a bezpečnost 

1. Dodavatel se zavazuje dodat na program lektory, odborné pracovníky či umělce s 
adekvátním vzděláním, praxí, jazykovým vybavením a certifikáty. 

2. Pokud to druh dodávaného programu vyžaduje, dodavatel se tímto zavazuje na 
realizaci programu použít odpovídající materiál s bezpečnostními atesty či 
homologacemi. 

3. V případě, že se objednatel rozhodne pro součinnost s dodavatelem, je dodavatel 
odpovědný pouze za úkony  výslovně sjednané ve smlouvě, nabídce nebo 
objednávce.  

4. Dodavatel si vyhrazuje právo při špatných povětrnostních podmínkách nebo 
technických problémech jakéhokoliv důvodu, v rámci zachování bezpečnosti program 
přerušit, posunout v čase nebo nezačít. Výše uvedené bude nejprve konzultováno se 
zmocněnou osobou objednatele, kterému budou sděleny důvody takového opatření. 
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5. Dodavatel si vyhrazuje právo vyloučit z programu osoby ve stavu, který by ohrozil 
jejich vlastní bezpečnost, bezpečnost lektorů nebo ostatních osob a zničení materiálu 
(pod vlivem únavy, zdravotní indispozice, vlivu alkoholu nebo jiných omamných 
látek). 

 
Čl. 7 Odstoupení od smlouvy a odstupné (storno poplatky) 
Vyskytnou-li se důvodné okolnosti, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně 
nebo úplně znemožní sjednanou realizaci akce, jsou povinny se o tom bez zbytečného 
prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této 
povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto 
bodě nedopustila, a to následně: 
V případě zrušení předem dohodnutého termínu ze strany objednatele náleží dodavateli 
storno poplatek takto: 

1. v době od 7 do 0 kalendářních dnů před termínem konání akce je stanoven storno 
poplatek ve výši 100 % plné ceny všech stornovaných služeb; 

2. v době od 29 do 7 kalendářních dnů před termínem konání akce je stanoven storno 
poplatek ve výši 60 % plné ceny všech stornovaných služeb; 

3. v době od 45 do 30 kalendářních dnů před termínem konání akce je stanoven storno 
poplatek ve výši 30 % plné ceny všech stornovaných služeb; 

 
V případě zrušení předem dohodnutého termínu ze strany dodavatele náleží objednateli 
úhrada případných již vzniklých nákladů, spojených se zabezpečením tohoto programu 
(zálohy subdodavatelům, nákup materiálu či jiné prokazatelně doložitelné položky). 
 
V případě, že objednatel neuhradí dodavateli platbu podle čl. 4, odst. 2. této smlouvy ke dni 
její splatnosti, je objednatel povinen dodavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z této 
částky za každý den prodlení, která je splatná do pěti dnů ode dne výzvy k jejímu uhrazení. 
Sjednáním této smluvní pokuty není dotčen nárok dodavatele na zákonný úrok z prodlení, 
případně na náhradu škody tímto dodavateli vzniklé. 
 
Čl. 8 Škoda na majetku  
Škoda na majetku 3. osoby:  
V případě způsobení škody na majetku 3. osoby způsobenou jednáním objednatele či jeho 
hostů je objednatel povinen tuto škodu uhradit, není-li domluveno s 3. stranou jinak.  
Způsobí-li dodavatel svým záměrným jednáním škodu na majetku 3. osobě je dodavatel 
povinen tuto škodu uhradit, nedomluví-li se dodavatel s 3. stranou jinak. 
 
Škoda na majetku dodavatele:  
Způsobí-li odběratel nebo účastník škodu dodavateli, je povinen odběratel tuto škody 
dodavateli uhradit, není-li domluveno jinak. 
 
Čl. 9 Reklamace 
V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb byla při realizaci akce nižší, než bylo 
mezi smluvními stranami písemně ujednáno a objednatel sepsal s dodavatelem zápis o 
nedostatcích z akce, vzniká objednateli nárok na reklamaci. Nárok na reklamaci musí 
objednatel uplatnit do 5 pracovních dnů po konci realizace akce, jinak právo na reklamaci 
služeb zaniká. Dodavatel se zavazuje napravit zjištěný nedostatek přímo na akci nebo 
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poskytnout domluvenou objednateli náhradu. Dodavatel i objednatel se zavazují poskytnout 
součinnost potřebnou k vyřízení reklamace. 
 
Čl. 10 Závěrečná ustanovení 
Objednatel souhlasí se zasíláním propagačních materiálů běžným způsobem a v běžném 
rozsahu. Objednatel souhlasí s použitím fotografií z pořádaných akcí pro použití v 
propagačních materiálech. 
 
Čl. 11 Souhlas se zpracováním osobních údajů 
Objednatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dodavatelem a jejich následným 
zpracováním pro marketingové účely dodavatele, tj. nabízení produktů a služeb, včetně 
zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání 
obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle příslušných právních 
předpisů. 
 
Objednatel je oprávněn po dodavateli žádat informace o zpracování svých osobních údajů, a 
tyto informace mu dodavatel sdělí. 
 
Objednatel dále souhlasí i s tím, aby mu dodavatel zasílal informace o připravovaných akcích, 
výrobcích a jiných aktivitách svých obchodních partnerů. Údaje poskytnuté objednatelem 
dodavateli budou sloužit jen pro interní marketingové účely dodavatele nebo jeho 
obchodních partnerů. 
 
 


