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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

společnosti MORIS design s.r.o. 

 
 

 

 

 

 

I. Úvodní ustanovení 

 

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou resp. budou nedílnou 

součástí konkrétních smluv uzavřených mezi klientem v postavení odběratele na straně 

jedné a společností MORIS design s.r.o. v postavení dodavatele na straně druhé, na 

základě nichž vznikne závazek společnosti MORIS design s.r.o. provést pro klienta 

zakázku spočívající zejména ve výrobě reklamních prostředků, reklamních zařízení 

nebo jinak hmotně zachycených způsobů vyjádření reklamy, dále ve vytvoření 

designových řešení, designových konceptů, ve vytvoření marketingových a jiných 

obchodních strategií, dále v realizaci staveb apod. (dále jen předmět plnění) a závazek 

dodat předmět plnění klientovi a na základě nichž klientovi vznikne závazek zaplatit 

společnosti MORIS design s.r.o. sjednanou cenu za provedení zakázky. Pokud bude 

konkrétní smlouva obsahovat ujednání odlišné od ujednání uvedeného v těchto VOP, 

má takové ujednání konkrétní smlouvy přednost před ujednáním uvedeným v těchto 

VOP s tím, že však ostatní ujednání a části těchto VOP nebudou těmito případnými 

smluvními ujednáními dotčena. Vztahy klienta a Morisu se řídí těmito VOP, které jsou 

pro obě strany závazné, pokud není v konkrétní smlouvě stanoveno výslovně něco 

jiného. VOP ve svém aktuálním znění tvoří obsah konkrétní smlouvy, resp. jsou její 

nedílnou součástí. Aktuální znění VOP je k dispozici v sídle společnosti MORIS design 

s.r.o. a/nebo na jejích internetových stránkách. 

2. Společnost MORIS design s.r.o., se sídlem Pod Stárkou 1462/33, Praha 4, PSČ 140 00, 

IČ 27218228, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 

C, vložka č. 105289, je výrobní firmou s přesahem do marketingu, designu a řešení 

prodejních strategií (dále jen „Moris“). 

3. Klientem je předně fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelem tj. osoba, která 

samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským 

nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, 

zapsaná v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku nebo osoba, která má k 

podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle zákona, dále územní samosprávný 

celek, Česká republika prostřednictvím příslušné organizační složky státu, svěřenské 

fondy, podnikatelské subjekty se sídlem mimo území České republiky, městské části a 

obvody územně členěných statutárních měst a jimi zřízená a provozovaná školská 

zařízení a školy, a dále školy a školská zařízení zřízená a provozovaná neveřejnými 

provozovateli (dále jen „klient“). Pro odstranění pochybností tyto VOP se nevztahují na 

smluvní vztahy mezi Morisem a jinými fyzickými osobami a právnickými osobami, 

které jsou spotřebiteli ve smyslu ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění, ve spojení s ust. § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., zákona o 

ochraně spotřebitele, v platném znění.  

 

 

II. Uzavření smlouvy 

https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_%C4%8D%C3%A1st_a_m%C4%9Bstsk%C3%BD_obvod
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_%C4%8D%C3%A1st_a_m%C4%9Bstsk%C3%BD_obvod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Statut%C3%A1rn%C3%AD_m%C4%9Bsto
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1. Moris uzavírá konkrétní smlouvy s klienty především v písemné formě opatřené 

vlastnoručními podpisy osob oprávněných v zastoupení Morisu i klienta takovou 

smlouvu uzavřít. Uzavřením takové konkrétní písemné smlouvy klient akceptuje 

v plném rozsahu tyto VOP a tyto VOP ve svém aktuálním znění se tedy stávají nedílnou 

součástí takové konkrétní písemné smlouvy. 

2. Pokud nebude konkrétní smlouva mezi Morisem na straně jedné a klientem na straně 

druhé uzavřena v písemné formě opatřené vlastnoručními podpisy osob oprávněných 

v zastoupení Morisu i klienta takovou smlouvu uzavřít, bude konkrétní smlouva mezi 

Morisem na straně jedné a klientem na straně druhé uzavřena na základě níže v tomto 

článku II. uvedeného postupu. 

3. Klient předně doručí Morisu svoji nezávaznou poptávku na jím požadovaný předmět 

plnění, jejímž obsahem bude specifikace požadovaného předmětu plnění a příp. 

předpokládaný termín dodání předmětu plnění. 

4. Na základě uvedené poptávky klienta Moris klientovi doručí svoji strukturovanou 

nabídku obsahující bližší specifikaci klientem požadovaného předmětu plnění, 

specifikaci termínu jeho dodání klientovi a předpokládanou cenu za dodání takového 

předmětu plnění. 

5. V návaznosti na výše uvedenou nabídku Morisu klient doručí Morisu svoji konkrétní 

objednávku předmětu plnění, jakožto návrh na uzavření konkrétní smlouvy, a to buď 

v písemné formě a/nebo ve formátu pdf. s tím, že ve všech případech musí být tato 

objednávka opatřena vlastnoručním podpisem či podpisy osob oprávněných 

v zastoupení klienta konkrétní smlouvu uzavřít. 

6. Klient učiněním objednávky potvrzuje, že se s těmito VOP řádně a úplně seznámil a 

dále potvrzuje, že akceptuje v plném rozsahu tyto VOP pro smluvní vztahy s Morisem.  

7. Klient je od okamžiku učinění objednávky jejím obsahem vázán a v plném rozsahu 

odpovídá za správnost a úplnost všech údajů uvedených v objednávce, a to mj. i včetně 

svých kontaktních údajů. Nebude-li objednávka obsahovat všechny potřebné údaje, 

Moris není povinen na takovou objednávku reagovat, avšak může ji uznat jako řádnou. 

Odesláním objednávky klient akceptuje cenu za dodání předmětu plnění, jakož i cenu 

balného a cenu dopravy do místa dodání. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, v platném znění, se na právní vztahy mezi Morisem a klientem 

neuplatní. 

8. Konkrétní smlouva je mezi Morisem na straně jedné a klientem na straně druhé 

uzavřena až přijetím takové konkrétní objednávky klienta Morisem, jejíž obsah je určen 

obsahem takové konkrétní objednávky učiněné klientem v návaznosti na výše uvedenou 

nabídku Morisu, a to pokud bude z konkrétní objednávky klienta zřejmý alespoň 

předmět plnění a cena za dodání předmětu plnění Morisem klientovi.  

9. Za okamžik přijetí konkrétní objednávky klienta Morisem se považuje okamžik 

doručení písemného souhlasu Morisu s takovou objednávkou klientovi. Nebude-li 

konkrétní objednávka přijata tímto způsobem, ovšem z úkonů Morisu (např. započetí či 

příprava plnění konkrétní objednávky) je zřejmé, že Moris takovou objednávku fakticky 

přijal a respektuje, považuje se konkrétní objednávka za přijatou. 

10.  Změna konkrétní objednávky se považuje za novou konkrétní objednávku, 

nedohodnou-li se Moris s klientem jinak. 

11. Klient uzavřením příslušné smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve 

smyslu ust. § 1764 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 

znění. 

12. Moris si vyhrazuje právo neakceptovat či odmítnout objednávku zejména z důvodu, že:  

• ji učinila osoba nebo zástupce osoby, která v minulosti porušila své závazky 
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a povinnosti vyplývající ze Všeobecných obchodních podmínek nebo ze 

smlouvy uzavřené s Morisem;  

• realizace objednávky by byla v rozporu s obchodní politikou Morisu;  

• realizace objednávky by byla v rozporu se zásadami poctivého obchodního 

styku; 

13. Moris o neakceptaci resp. o odmítnutí objednávky klienta vhodným způsobem 

vyrozumí. Pokud nebyla objednávka Morisem akceptována a pokud klient již zaplatil 

Morisu cenu za dodání předmětu plnění nebo její část, bude mu příslušná částka 

vrácena, a to nejpozději do 30 (slovy: třiceti) pracovních dnů ode dne, kdy se Moris 

rozhodl příslušnou objednávku klienta neakceptovat. Uvedená lhůta se považuje za 

zachovanou, bude-li v této lhůtě Morisem zadán příkaz k úhradě takové příslušné 

částky. 

14. Předmět plnění bude vymezen předně ve výše uvedené objednávce klienta doručené 

Morisu a dále v písemné korektuře nebo písemných korekturách Morisu potvrzených 

klientem doručených zpět Morisu. 

15. Moris a klient shodně sjednávají, že případné změny obsahu konkrétní smlouvy jsou 

možné pouze na základě dohody obou smluvních stran takové smlouvy učiněné formou 

písemného dodatku k takové konkrétní smlouvě podepsanému oběma smluvními 

stranami. 

16. Dojde-li po uzavření konkrétní smlouvy ke změně předmětu plnění vymezeného v 

souladu s článkem II.14. těchto VOP způsobem uvedeným v článku II.15. těchto 

všeobecných smluvních podmínek, je klient povinen zaplatit Morisu cenu za provedení 

takové konkrétní zakázky v původní sjednané výši, nebude-li v písemném dodatku 

podepsaném oběma smluvními stranami sjednáno jinak. 

 

 

 

III. Provádění zakázky 

 

1. Moris se zavazuje pro klienta provést předmětnou zakázku řádně a s odbornou péčí za 

podmínek uvedených v konkrétní smlouvě a v těchto VOP. 

2. Termín pro provedení konkrétní zakázky bude sjednán v konkrétní smlouvě. Pokud 

v konkrétní smlouvě nebude termín pro provedení konkrétní zakázky výslovně sjednán, 

provede Moris zakázku v přiměřeném termínu odpovídajícímu povaze předmětu plnění 

a kapacitním možnostem Morisu. 

3. Materiál potřebný pro provedení konkrétní zakázky zajistí Moris, nebude-li v konkrétní 

smlouvě sjednáno jinak. 

4. Pokud bude v konkrétní smlouvě sjednáno, že veškerý materiál nebo část materiálu 

potřebného pro provedení konkrétní zakázky zajistí klient, je klient povinen veškerý 

takový materiál řádně předat Morisu neprodleně po uzavření konkrétní smlouvy s tím, 

že v takovém případě lhůta pro provedení konkrétní zakázky Morisem započne běžet 

od okamžiku písemného potvrzení převzetí veškerého takového materiálu Morisem od 

klienta. O cenu takového materiálu se nesnižuje cena za provedení konkrétní zakázky 

sjednaná v konkrétní smlouvě. 

5. Pokud klient nepředá Morisu veškerý materiál potřebný pro provedení konkrétní 

zakázky, který má dle konkrétní smlouvy zajistit klient, uzavření konkrétní smlouvy 

písemné kalkulace Morisu klientem, je Moris oprávněn opatřit takový materiál na 

náklady klienta s tím, že klient je v takovém případě povinen zaplatit Morisu, nad rámec 

ceny za provedení konkrétní zakázky sjednané v konkrétní smlouvě, cenu takového 

materiálu a náklady Morisu spojené s opatřením takového materiálu, to vše ve výši 
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vyúčtované Morisem klientovi a ve lhůtě splatnosti faktury vystavené Morisem 

obsahující vyúčtování takové ceny a takových nákladů. 

6. Pokud je materiál, který dle konkrétní smlouvy zajistil klient, nevhodný pro provedení 

konkrétní zakázky, Moris klienta na takovou skutečnost upozorní a je oprávněn přerušit 

provádění konkrétní zakázky až do doby, kdy klient předá Morisu vhodný materiál, 

nebo do doby, kdy klient doručí Morisu písemné sdělení, že trvá na provedení konkrétní 

zakázky s použitím původního materiálu předaného Morisu. Minimálně o dobu 

takového přerušení se pak prodlužuje lhůta pro provedení takové konkrétní zakázky. 

Sdělí-li klient Morisu, že trvá na provedení konkrétní zakázky s použitím původního 

materiálu předaného Morisu, Moris v takovém případě neodpovídá za nemožnost 

provedení zakázky nebo za vady předmětu plnění takové zakázky způsobené 

nevhodností materiálu předaného klientem. Při neprovedení konkrétní zakázky nebo 

části takové konkrétní zakázky v důsledku nevhodného materiálu předaného klientem, 

vznikne Morisu při takovém neprovedení konkrétní zakázky nárok na zaplacení ceny 

ve výši až 100 % (slovy: jedno sto procent) bez DPH z výše ceny sjednané v konkrétní 

smlouvě nebo při provedení části konkrétní zakázky nárok na zaplacení ceny ve výši 

odpovídající rozsahu části zakázky provedené Morisem s tím, že v takových případech 

je výši konkrétní ceny oprávněn jednostranně stanovit dle svého uvážení Moris s 

ohledem na výši Morisem vynaložených nákladů. 

7. Moris je při provádění konkrétní zakázky vázán pouze pokyny klienta, s nimž Moris 

vyslovil svůj předchozí souhlas s tím, že jak uvedené pokyny klienta, tak uvedený 

souhlas Morisu, musí být učiněny výlučně osobami oprávněnými klienta a Moris 

zastupovat, a to v písemné formě. Moris a klient mohou v konkrétní smlouvě sjednat, 

že pro zachování písemné formy a závaznosti vzájemné komunikace pro obě smluvní 

strany bude i komunikace odesílaná a doručovaná takovými oprávněnými osobami z/na 

předem stanovené e-mailové adresy. 

8. Pokud se na základě konkrétní smlouvy nebude místo provedení zakázky nacházet 

v prostorech a provozovnách Morisu, klient na svůj náklad odpovídá za připravenost a 

způsobilost takového místa resp. všech takových míst k provedení zakázky a za 

obstarání veřejnoprávních souhlasů či povolení nezbytných k provedení zakázky s tím, 

že klient zajistí na svůj náklad a odpovědnost zejména: 

- vodu (přístup k vodovodu), 

- elektrickou přípojku 220 V, 

- sociální zařízení (WC) pro pracovníky Morisu, 

- nerušené provádění zakázky, 

- po skončení provádění zakázky úklid a uvedení místa provedení zakázky do 

provozuschopného stavu. 

9. Klient je povinen poskytnout Morisu i jeho případným subdodavatelům veškerou 

potřebnou součinnost pro řádné provedení konkrétní zakázky. 

 

 

 

IV. Dodání předmětu plnění 

 

1. Závazek Morisu provést konkrétní zakázku bude splněn předáním předmětu plnění 

klientovi v místě předání. 

2. Není-li v konkrétní smlouvě sjednáno jinak je místem předání předmětu plnění 

konkrétní zakázky Morisem klientovi Areál Morisu na adrese Tiskařská 612/4, Praha 

10, Malešice, PSČ 108 00. 
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3. Pokud dle konkrétní smlouvy zahrnuje závazek Morisu provést konkrétní zakázku i 

montáž předmětu plnění takové konkrétní zakázky, bude závazek Morisu provést 

konkrétní zakázku splněn provedením montáže v místě sjednaném v konkrétní smlouvě. 

Místem předání je v takovém případě místo montáže takového předmětu plnění 

konkrétní zakázky. Klient je povinen zajistit pro řádné provedení montáže v místě 

takové montáže, vedle svých povinností uvedených v článku III.8. těchto VOP, na své 

náklady dále dostatečný prostor pro bezplatné parkování vozidel Morisu. Pokud klient 

tento svůj závazek nesplní, je povinen na své náklady uhradit veškeré pokuty uložené 

pracovníkům Morisu orgány státní správy nebo orgány územní samosprávy v 

souvislosti s parkováním vozidel Morisu při provádění montáže v místě provedení 

montáže. 

4.  Pokud dle konkrétní smlouvy zahrnuje závazek Morisu provést konkrétní zakázku i 

dopravu předmětu plnění konkrétní zakázky do místa sjednaného v konkrétní smlouvě, 

je závazek Morisu provést konkrétní zakázku splněn uskutečněním dopravy takového 

předmětu plnění konkrétní zakázky do místa sjednaného v konkrétní smlouvě. Místem 

předání je v takovém případě místo, kam byl takový předmět plnění konkrétní zakázky 

Morisem dopraven. 

5. Pokud dle konkrétní smlouvy zahrnuje závazek Morisu provést konkrétní zakázku 

pouze odeslání předmětu plnění konkrétní zakázky klientovi prostřednictvím dopravce 

zajištěného klientem, je závazek Morisu provést konkrétní zakázku splněn v okamžiku 

předání předmětu plnění konkrétní zakázky příslušnému prvnímu dopravci k přepravě 

pro klienta v místě předání uvedeném výše v tomto článku IV.2  těchto VOP s tím, že 

Moris označí předmět plnění jako zásilku pro klienta. V takovém případě je klient 

povinen zajistit, aby takový první dopravce byl zcela způsobilý uskutečnit přepravu 

předmětu plnění konkrétní zakázky klientovi a dále aby byl přítomen ve sjednaném 

termínu v uvedeném místě předání. Klient je rovněž povinen zajistit, aby takový první 

dopravce řádně Morisu potvrdil předání předmětu plnění konkrétní zakázky na 

příslušném dodacím listu a současně aby takový první dopravce v zastoupení klienta a 

na odpovědnost klienta při předání předmětu plnění konkrétní zakázky provedl jeho 

řádnou a úplnou prohlídku dle článku VI.2. těchto VOP . Tímto okamžikem přechází na 

klienta nebezpečí vzniku škody na takovém předmětu plnění konkrétní zakázky. 

V těchto případech vždy za uplatnění svých práv vůči takovému dopravci z přepravní 

smlouvy odpovídá od počátku vždy klient. 

6. Klient je povinen převzít od Morisu předmět plnění konkrétní zakázky v místě předání 

sjednaném v konkrétní smlouvě resp. v místě předání uvedeném výše v tomto článku 

IV. těchto VOP, a to současně s předáním takového předmětu plnění konkrétní zakázky 

Morisem.  

7. O předání každého takového předmětu plnění bude vyhotoven a zmocněnými zástupci 

Morisu a klienta podepsán písemný předávací protokol, příp. písemný dodací list, a to 

ve dvou stejnopisech s tím, že klient i Moris obdrží jeden stejnopis opatřený 

vlastnoručními podpisy uvedených osob. Nebude-li předání předmětu plnění v místě 

jeho předání přítomna klientem pověřená osoba uvedená v konkrétní smlouvě, pověří 

klient převzetím předmětu plnění jinou osobu a zajistí její účast při předání předmětu 

plnění v místě předání, to vše v okamžiku sjednanému jako termín předání předmětu 

plnění. 

8. V případě prodlení klienta s převzetím předmětu plnění konkrétní zakázky od Morisu, 

Moris a klient shodně sjednávají, že klient je povinen zaplatit Morisu smluvní pokutu 

ve výši 0,5 % (slovy: pět desetin procenta) z celkové výše ceny za provedení konkrétní 

zakázky sjednané v konkrétní smlouvě za každý započatý kalendářní den prodlení 

klienta s převzetím předmětu plnění konkrétní zakázky od Morisu s tím, že Moris je 
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oprávněn požadovat na klientovi náhradu škody způsobené Morisu prodlením klienta s 

převzetím předmětu plnění konkrétní zakázky od Morisu, a to i náhradu škody 

přesahující uvedenou smluvní pokutu, to vše i po zániku konkrétní smlouvy. 

9. Případné prodlení klienta s převzetím předmětu plnění konkrétní zakázky od Morisu 

nemá vliv na splnění závazku Morisu provést konkrétní zakázku. 

10. Od okamžiku předání předmětu plnění konkrétní zakázky Morisem resp. od okamžiku, 

kdy Moris umožní klientovi nakládání s předmětem plnění konkrétní zakázky v místě 

předání, nese nebezpečí vzniku škody na takovém předmětu plnění konkrétní zakázky 

v plném rozsahu klient. 

 

 

V. Cena a platební podmínky 

 

1. Klient se zavazuje zaplatit Morisu sjednanou cenu za provedení konkrétní zakázky a 

veškeré případné náklady související s provedením konkrétní zakázky, pokud není 

v konkrétní smlouvě výslovně sjednáno, že takové náklady jsou již zahrnuty v konkrétní 

ceně za provedení zakázky. 

2. Klient se zavazuje zaplatit Morisu zálohu na uvedenou cenu za provedení konkrétní 

zakázky ve výši 75 % (slovy: sedmdesáti pěti procent) z celkové výše této ceny, bude-

li k zaplacení takové zálohy Morisem vyzván, a to na základě faktury vystavené 

Morisem jednorázově bezhotovostně ve prospěch účtu Morisu uvedeného v takové 

faktuře nejpozději v příslušné lhůtě splatnosti uvedené v takové faktuře. Bude-li klient 

vyzván k zaplacení uvedené zálohy, je řádné a včasné zaplacení takové zálohy klientem 

podmínkou pro vznik závazku Morisu provést konkrétní zakázku a lhůta pro provedení 

konkrétní zakázky Morisem započne běžet až od okamžiku připsání částky odpovídající 

výši takové zálohy ve prospěch účtu Morisu uvedeného ve faktuře obsahující 

vyúčtování takové zálohy. 

3. Pokud dle konkrétní smlouvy zahrnuje závazek Morisu provést konkrétní zakázku i 

montáž předmětu plnění takové konkrétní zakázky, zavazuje se klient zaplatit, nad 

rámec ceny za provedení takové konkrétní zakázky a částky odpovídající veškerým 

případným nákladům souvisejícím s provedením konkrétní zakázky dle konkrétní 

smlouvy nezahrnutým v ceně za provedení zakázky, cenu za montáž, a to ve výši 

uvedené v konkrétní smlouvě (dále jen cena za montáž). 

4. Pokud dle konkrétní smlouvy zahrnuje závazek Morisu provést konkrétní zakázku i 

dopravu předmětu plnění konkrétní zakázky do místa sjednaného v konkrétní smlouvě, 

zavazuje se klient zaplatit, nad rámec ceny za provedení takové konkrétní zakázky a 

částky odpovídající veškerým případným nákladům souvisejícím s provedením 

konkrétní zakázky dle konkrétní smlouvy nezahrnutým v ceně za provedení zakázky, 

cenu za dopravu, a to ve výši uvedené v konkrétní smlouvě (dále jen cena za dopravu). 

5. Není-li splatnost v konkrétní smlouvě sjednaná jinak, je klient povinen zaplatit 

sjednanou cenu za provedení konkrétní zakázky (resp. zbývající část ceny za provedení 

zakázky, pokud již klient před zahájením provedení zakázky zaplatil zálohu uvedenou 

v článku V.2. těchto VOP), případnou cenu za montáž, případnou cenu za dopravu a 

částku odpovídající veškerým případným nákladům souvisejícím s provedením 

konkrétní zakázky dle konkrétní smlouvy nezahrnutým v ceně za provedení zakázky, 

na základě faktury vystavené Morisem, a to nejpozději do 14-ti (slovy: čtrnácti) 

kalendářních dnů ode dne doručení takové faktury klientovi , jinak nejpozději do 14-ti 

(slovy: čtrnácti) kalendářních dnů ode, kdy bude dle článku IV. těchto VOP splněn 

závazek Morisu provést konkrétní zakázku. 
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6. Každá faktura Morisu bude obsahovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu 

podle právních předpisů (zejména zákona o dani z přidané hodnoty ve znění účinném 

ke dni předání předmětu plnění konkrétní zakázky). K vyúčtovaným částkám se 

připočte DPH podle platných závazných předpisů. Vyúčtovaná částka bude hrazena 

bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu Morisu zveřejněným 

příslušným správcem daně. 

7. Kterákoliv z uvedených cen a částek se považuje za řádně a včas zaplacenou, pokud 

bude v plné své celkové výši připsána ve prospěch účtu Morisu nejpozději poslední 

kalendářní den výše uvedené lhůty splatnosti takové částky. 

8. Klient nabude vlastnické právo k předmětu plnění konkrétní zakázky resp. ke všem 

předmětům a nosičům, na nichž je předmět plnění zachycen, až okamžikem, kdy bude 

klientem Morisu v plné celkové výši zaplacena cena za provedení takové konkrétní 

zakázky sjednaná v konkrétní smlouvě. 

9. Až do doby úplného zaplacení sjednané ceny za provedení konkrétní zakázky klientem 

Morisu se klient zavazuje zdržet se jakéhokoliv užití předmětu plnění takové konkrétní 

zakázky k jakémukoliv účelu. 

10.  V případě prodlení klienta se zaplacením kterékoliv z částek uvedených v tomto článku 

V. těchto VOPMorisu, Moris a klient shodně sjednávají, že klient je povinen zaplatit 

Morisu smluvní pokutu ve výši 0,5 % (slovy: pět desetin procenta) z celkové výše 

příslušných částek, s jejichž zaplacením je klient v prodlení, za každý započatý 

kalendářní den prodlení klienta se zaplacením příslušné částky Morisu s tím, že Moris 

je oprávněn požadovat na klientovi náhradu škody způsobené Morisu prodlením klienta 

se zaplacením příslušné ceny Morisu, a to i náhradu škody přesahující uvedenou 

smluvní pokutu, to vše i po zániku konkrétní smlouvy. 

11. Moris je oprávněn dle svého uvážení kdykoliv jednostranně podmínit předání předmětu 

plnění konkrétní zakázky klientovi v místě předání současným zaplacením ceny za 

provedení konkrétní zakázky (resp. doplacením zbývající část ceny za provedení 

zakázky, pokud již klient před zahájením provedení zakázky zaplatil zálohu uvedenou 

v článku V.2. těchto VOP), jakož i případné ceny za montáž, ceny za dopravu a částky 

odpovídající veškerým případným nákladům souvisejícím s provedením konkrétní 

zakázky dle konkrétní smlouvy nezahrnutým v ceně za provedení zakázky klientem. 

Nesplní-li klient uvedenou platební podmínku, je Moris oprávněn uskladnit předmět 

plnění konkrétní zakázky na náklady klienta a takový předmět plnění konkrétní zakázky 

klientovi vydat až v okamžiku úplného zaplacení veškerých uvedených cen a částek 

včetně úhrady nákladů spojených s uskladněním předmětu plnění konkrétní zakázky 

klientem Morisu. V takovém případě nebude Moris v prodlení s provedením takové 

konkrétní zakázky resp. v prodlení s předáním předmětu plnění takové konkrétní 

zakázky klientovi až do úplného splnění všech uvedených povinností klientem. 

Současně v takovém případě nese od okamžiku, kdy měl klient příležitost splnit 

uvedenou platební podmínku, nebezpečí vzniku škody na takovém předmětu plnění 

konkrétní zakázky klient. 

12. Klient bere na vědomí, že Moris využije svého oprávnění uvedeného v článku V.11. 

těchto VOP zejména v případě, že půjde o klienta, který byl v minulosti v prodlení se 

řádným zaplacením ceny za zakázku provedenou Morisem, a/nebo který v minulosti 

porušil svůj smluvní závazek vůči Morisu a dále v případě, že půjde o nového klienta, 

tj. klienta, pro nějž Moris provedl méně než čtyři zakázky. 

 

 

 

VI. Odpovědnost za vady a záruka za jakost 
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1. Předmět plnění konkrétní zakázky má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá 

výsledku sjednanému v konkrétní smlouvě. Moris odpovídá pouze za případné vady, 

jež má předmět plnění konkrétní zakázky v okamžiku jeho předání, jakožto i za případné 

vady, které se projeví v průběhu příslušné záruční doby. 

2. Klient je povinen při předání předmětu plnění konkrétní zakázky Morisem takový 

předmět plnění zakázky řádně a úplně prohlédnout nebo zajistit provedení jeho řádné a 

úplné prohlídky. 

Zjistí-li klient při prohlídce předmětu plnění zakázky případné vady takového předmětu 

plnění zakázky, je povinen veškeré takové zjištěné případné vady písemně vymezit v 

předávacím protokolu resp. v dodacím listu, a to ihned při předání předmětu plnění 

konkrétní zakázky. Nesplní-li klient kteroukoliv ze svých povinností uvedených v tomto 

článku VI.2. nenese Moris odpovědnost za případné vady předmětu plnění konkrétní 

zakázky, které nebyly klientem písemně vymezeny v uvedeném předávacím protokolu 

resp. dodacím listu a které mohly být zjištěny při provedení řádné a úplné prohlídky při 

předání předmětu plnění zakázky. 

3. Nebude-li v konkrétní smlouvě sjednáno jinak, Moris poskytuje záruku na veškeré 

případné skryté vady předmětu plnění konkrétní zakázky v tomto rozsahu: 

         - na elektrické komponenty předmětu plnění konkrétní zakázky v rozsahu 12 měsíců, 

         - na ostatní komponenty předmětu plnění konkrétní zakázky rovněž v rozsahu 12 

měsíců 

         , to vše ode dne předání předmětu plnění konkrétní zakázky Morisem resp. od 

okamžiku, kdy Moris umožní klientovi nakládání s předmětem plnění konkrétní 

zakázky v místě předání. 

4. Výše uvedená záruka se vztahuje na veškeré případné skryté vady předmětu plnění 

konkrétní zakázky, tj.  vady, které nemohly být zjištěny při provedení řádné a úplné 

prohlídky uvedené v článku VI.2. těchto VOP. Odpovědnost Morisu za vady předmětu 

plnění konkrétní zakázky, na které se vztahuje výše uvedená záruka, nevznikne, jestliže 

tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí vzniku škody na předmětu plnění 

konkrétní zakázky na klienta uvedenému v těchto VOP vnějšími událostmi a vznik 

takových vad nezpůsobil Moris. 

5. Moris dále prohlašuje, že výše uvedená záruka se vztahuje na veškeré jednotlivé prvky 

předmětu plnění konkrétní zakázky pouze za předpokladu, že nedojde k jejich 

přemístění na jiné místo než bylo původní místo provedení konkrétní zakázky dle článku 

III.8. těchto VOP a dále, že příslušný prvek nebude klientem resp. jinými třetími 

osobami nijak upravován, nebude do něj zasahováno, či nebude mechanicky nebo jinak 

poškozen. 

6. Odpovědnost Morisu za vady předmětu plnění konkrétní zakázky, na které se vztahuje 

výše uvedená záruka, nevznikne, jestliže klient resp. jiná třetí osoba nebude řádně 

dodržovat příslušné návody a manuály na užívání a údržbu veškerých jednotlivých 

prvků předmětu plnění konkrétní zakázky. 

7. Vadu předmětu plnění konkrétní zakázky nepředstavuje opotřebení, ke kterému obvykle 

dojde při jeho užívání. 

8. V případě zjištění vady předmětu plnění konkrétní zakázky je klient povinen toto 

neprodleně písemně oznámit Morisu, a to tak, že v takovém písemném oznámení 

případnou konkrétní vadu resp. její projev řádně a úplně vymezí. Pro řádné uplatnění 

nároku z případných vad předmětu plnění konkrétní zakázky je klient povinen doručit 

Morisu neprodleně spolu s výše uvedeným písemným oznámením takové případné vady 

rovněž fotodokumentaci s podrobným popisem vady. 
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9. Nároky klienta z případných vad uvedené v článku VI.10. těchto VOP, na něž se 

vztahuje uvedená záruka, musí být v každém dílčím případě klientem oznámeny 

v souladu s  článkem VI.8. těchto VOP Morisu písemně nejpozději do 5 (slovy: pěti) 

kalendářních dnů ode dne, kdy klient vadu zjistil, jinak práva z odpovědnosti Morisu za 

takovou vadu zanikají. 

10. V případě, že předmět plnění konkrétní zakázky skutečně bude vykazovat vadu či vady, 

vznikne klientovi pouze a výlučně právo požadovat na Morisu provedení opravy 

takového předmětu plnění konkrétní zakázky anebo právo na výměnu vadného 

komponentu předmětu plnění konkrétní zakázky. 

 

 

 

VII. Ochrana práv k duševnímu vlastnictví 

 

1. V případě, že je v předmětu plnění konkrétní zakázky obsažen v jakékoliv objektivně 

vnímatelné podobě výsledek činnosti Morisu a/nebo jeho statutárního orgánu, 

zaměstnance, jiného jeho pracovníka apod., který je chráněn právem duševního 

vlastnictví, bere klient na vědomí, že Moris je od počátku, resp. bude i nadále 

neomezeným výlučným majitelem a vykonavatelem veškerých práv k duševnímu 

vlastnictví obsažených v takovém předmětu plnění konkrétní zakázky, a to zejména 

práv k autorským dílům, práv k průmyslovému vlastnictví, jakož i dalších práv 

duševního vlastnictví. Moris je tedy v takovém případě oprávněn vykonávat svým 

jménem a na svůj účet všechna majetková práva k autorskému dílu, jakož i veškerá jiná 

práva k duševnímu vlastnictví k takovému výsledku činnosti obsaženému v takovém 

předmětu plnění konkrétní zakázky, to vše bez jakéhokoliv omezení ke všem způsobům 

užití. 

2. Klient bere na vědomí, že není oprávněn takový předmět plnění konkrétní zakázky sám 

ani prostřednictvím třetích osob jakkoliv měnit, upravovat, rozmnožovat rozšiřovat, 

spojovat s jinými díly, zařazovat do díla souborného nebo jakýmkoliv jiným způsobem 

užít pro jakékoliv účely, a to ani zčásti, bez předchozího písemného souhlasu Morisu. 

3. Klient dále bere na vědomí, že výše uvedený výsledek činnosti Morisu, který je 

předmětem práva duševního vlastnictví, je Moris oprávněn poskytnout i jiným osobám 

než klientovi, nebude-li v konkrétní smlouvě uzavřené mezi Morisem na straně jedné a 

klientem na straně druhé sjednáno jinak. 

4. Klient dále bere na vědomí, že uzavřením konkrétní smlouvy nedojde k poskytnutí 

výsledku činnosti Morisu, který je předmětem práva duševního vlastnictví, ani jeho části 

Morisem klientovi k jakémukoliv účelu, tedy ani k účelu vyplývajícímu z konkrétní 

smlouvy. 

5. Ve všech případech je klient oprávněn sám a/nebo prostřednictvím třetích osob takový 

výsledek činnosti Morisu použít k jakýmkoliv účelům a v jakémkoliv rozsahu pouze s 

předchozím písemným souhlasem Morisu, a to pouze na základě příslušné zvláštní 

licenční smlouvy uzavřené mezi Morisem na straně jedné a klientem na straně druhé 

s tím, že taková příslušná zvláštní licenční smlouva musí být vždy ve všech případech, 

ať půjde o licenci výhradní nebo nevýhradní, uzavřena předem výlučně a pouze 

v písemné formě. 

6. Za poskytnutí výše zmíněné licence na základě příslušné zvláštní licenční smlouvy je 

klient povinen zaplatit Morisu zvláštní odměnu, která není zahrnuta v ceně za provedení 

konkrétní zakázky. 

7. Pokud bude na základě dalších konkrétních smluv realizovat výrobu všech výrobků, 

v nichž je obsažen výsledek činnosti Morisu, který je předmětem práva duševního 
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vlastnictví, pro klienta a/nebo pro subjekty s klientem kapitálově či osobně propojené 

výlučně Moris, projeví se tato skutečnost i ve výši odměny za poskytnutí příslušné 

licence Morisem klientovi sjednané v příslušné písemné licenční smlouvě. 

8. Veškeré informace poskytnuté Morisem klientovi při provádění konkrétní zakázky na 

základě konkrétní smlouvy potřebné pro výrobu předmětu plnění konkrétní zakázky je 

klient oprávněn použít pro výrobu takového předmětu konkrétní zakázky u třetí fyzické 

či právnické osoby, realizovat sám nebo prostřednictvím třetí osoby výrobu předmětu 

plnění konkrétní zakázky provedené Morisem pro klienta na základě konkrétní 

smlouvy, jakož i umožnit třetí fyzické či právnické osobě realizaci výroby takového 

předmětu plnění konkrétní zakázky, pouze s předchozím písemným souhlasem Morisu. 

9. Pokud bude součástí konkrétní zakázky grafická příprava pro výrobu konkrétního 

výrobku nebo pokud bude předmětem plnění konkrétní zakázky pouze výroba vzorku 

či vzorků konkrétního výrobku, je klient oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby 

realizovat výrobu takového konkrétního výrobku nebo výrobků u jiné třetí fyzické či 

právnické osoby nebo umožnit třetí osobě realizaci výroby takového konkrétního 

výrobku nebo výrobků pouze s předchozím písemným souhlasem Morisu a za 

předpokladu, že klient již řádně a v plné výši zaplatil Morisu cenu za provedení takové 

konkrétní zakázky. 

10. Klient je dále povinen zajistit, aby ve všech provozovnách, prodejnách a jiných 

prostorech, kde je použit design navržený Morisem, vždy uvést na viditelném místě 

cedulku max vel. 15 x 15 cm s textem: „Design prodejny by MORIS design 

www.moris.cz“. 

11. V případě, že klient poruší kteroukoliv z povinností uvedených v tomto článku VII. 

těchto VOP, je klient povinen zaplatit Morisu smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč 

(slovy: pět milionů korun českých) za každý případ porušení kterékoliv z uvedených 

povinností klientem. Moris je oprávněn domáhat se vůči klientovi náhrady škody 

způsobené Morisu porušením kterékoliv z uvedených povinností klientem, jakož i 

náhrady škody přesahující uvedenou smluvní pokutu, a to i po zániku konkrétní 

smlouvy. 

12. Klient dále bere na vědomí, že Moris je oprávněn používat informace o skutečnosti, že 

pro klienta provedl konkrétní zakázku, identifikační údaje o klientovi, jakož i další 

informace o obchodní spolupráci s klientem, při své prezentaci, ve svých referencích, 

při PR a dalších obdobných aktivitách, a to i po skončení obchodní spolupráce 

s klientem a bez toho, že by klientovi vznikl nárok na zaplacení jakékoliv ceny za výkon 

těchto oprávnění Morisem. 

 

 

 

 

VIII. Porušení konkrétní smlouvy, sankce, vyšší moc 

 

1. Klient bere na vědomí právo Morisu jednostranně odstoupit od konkrétní smlouvy 

a/nebo od příslušné její části dle své volby, a to v případě, že klient poruší kteroukoliv 

ze svých povinností uvedených v konkrétní smlouvě a/nebo v těchto VOP. Vznikne-li 

Morisu takové právo a využije-li tohoto práva, je povinen toto neprodleně oznámit 

písemně klientovi. Takovéto odstoupení Morisu od konkrétní smlouvy a/nebo od 

příslušné její části je účinné kalendářním dnem doručení uvedeného písemného 

oznámení klientovi. 

2. V případě, že klient poruší kteroukoliv ze svých povinností uvedených v konkrétní 

smlouvě a/nebo v těchto VOP, Moris a klient touto smlouvou sjednávají povinnost 

http://www.moris.cz/
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klienta uhradit Morisu veškeré jím vynaložené náklady a dále povinnost zaplatit Morisu, 

nad rámec smluvních pokut uvedených výše v těchto VOP, další smluvní pokutu ve výši 

400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) za každý případ porušení kterékoliv 

z uvedených povinností. Moris je oprávněn domáhat se vůči klientovi náhrady škody 

způsobené Morisu porušením kterékoliv z uvedených povinností klientem, jakož i 

náhrady škody přesahující uvedenou smluvní pokutu, a to i po zániku konkrétní 

smlouvy. 

3. Klient dále bere na vědomí, že Moris nebude v prodlení s provedením konkrétní 

zakázky pro klienta a/nebo v prodlení s dodáním předmětu plnění konkrétní zakázky 

klientovi, pokud klient neposkytne Morisu i jeho případným subdodavatelům veškerou 

potřebnou součinnost pro řádné provedení konkrétní zakázky. 

4. Klient dále bere na vědomí, že Moris nebude v prodlení s provedením konkrétní 

zakázky pro klienta a/nebo v prodlení s dodáním předmětu plnění konkrétní zakázky 

klientovi dále v případě zásahu vyšší moci či nepříznivých povětrnostních podmínek 

(déšť, vítr, sníh apod.), nebo jiných překážek nezávisejících na vůli Morisu.  

5. Pro účely konkrétní smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na 

provedení konkrétní zakázky pro klienta a/nebo na dodání předmětu plnění konkrétní 

zakázky klientovi, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, 

znemožňující splnění povinnosti dle konkrétní smlouvy, které nastaly po jejím uzavření 

a nemohou být Morisem odvráceny jako např. živelní pohromy, epidemie a pandemie, 

stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.  

6. V případě, že se Moris dozví alespoň o jedné z výše uvedených skutečností, bude o tom 

bez zbytečného odkladu informovat klienta. V těchto případech je Moris oprávněn po 

dobu trvání takové překážky přerušit provádění konkrétní zakázky. Pokud v souvislosti 

se zásahem vyšší moci či nepříznivých povětrnostních podmínek (déšť, vítr, sníh apod.), 

nebo jiných překážek nezávisejících na vůli Morisu vzniknou Morisu vícenáklady, je 

klient povinen takové vícenáklady Morisu zaplatit na základě faktury vystavené 

Morisem, a to nejpozději do 14-ti (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů ode dne doručení 

takové faktury klientovi. 

 

 

 

IX. Závěrečná ustanovení 

 

1. Moris je oprávněn tyto VOP kdykoliv jednostranně v přiměřeném rozsahu měnit nebo 

doplňovat a takovou změnu oznámit klientovi zveřejněním na webových stránkách 

Morisu. Smluvní vztah mezi Morisem a klientem se řídí vždy zněním VOP účinným k 

okamžiku učinění objednávky klientem. Učiní-li objednávku po dni, v němž došlo ke 

změně VOP, platí, že se změnou souhlasí.  

2. Klient učiněním objednávky potvrzuje, že se s těmito VOP řádně a úplně seznámil a 

dále potvrzuje, že akceptuje v plném rozsahu tyto VOP pro smluvní vztahy s Morisem.  

3. Klient prohlašuje a zavazuje se zajistit, že veškeré úkony a právní jednání týkající se 

plnění jeho závazků uvedených v konkrétní smlouvě a v těchto VOP, a dále veškeré 

úkony a právní jednání, jejichž předmětem bude uplatnění právního nároku klienta vůči 

Morisu, budou učiněny osobami oprávněnými jménem nebo v zastoupení klienta takový 

příslušný úkon nebo takové příslušné právní jednání učinit. 

4. Záležitosti neupravené konkrétní smlouvou ani těmito VOP se řídí ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy. 

5. V případě, že některé ustanovení těchto VOP je resp. bude neplatné nebo neúčinné, 
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platnost a/nebo účinnost ostatních ustanovení tím není dotčena. 

6. Každá konkrétní smlouva uzavřená mezi Morisem na straně jedné a klientem na straně 

druhé je uzavírána v českém jazyce. Vznikne-li pro potřeby klienta znění smlouvy 

v cizím jazyce, platí, že v případě sporu o výklad jednotlivých ujednání a pojmů 

uvedených v příslušné konkrétní smlouvě a v těchto VOP, má přednost a platí výklad 

takových jednotlivých ujednání a pojmů v českém jazyce. 

7.  Veškeré právní vztahy založené mezi Morisem a klientem se řídí právem České 

republiky. Případné spory vzniklé na základě takových smluv se zavazují Moris a klient 

řešit především vzájemnou dohodou obou stran; nedojde-li k této dohodě, řešení těchto 

sporů spadá do pravomoci obecných soudů České republiky. Moris a klient shodně 

sjednávají, že pokud bude dle právních předpisů České republiky dána věcná příslušnost 

okresního soudu, bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4, a v 

případě, že bude dle právních předpisů České republiky dána věcná příslušnost 

krajského soudu, bude místně příslušným soudem Městský soud v Praze.  

8. Klient dále prohlašuje, že je plně svéprávný a že mu není známa žádná okolnost, která 

by mu bránila v uzavření konkrétní smlouvy. Klient dále prohlašuje, že si tyto VOP před 

uzavřením konkrétní smlouvy pozorně přečetl, že se seznámil s celým jejich obsahem a 

že obsahu těchto VOP v plném rozsahu porozuměl a že si je vědom právních následků 

jednotlivých ustanovení těchto VOP. 
 
 
 
Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2020 
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