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Všeobecné obchodní podmínky
Loganamiru.cz
Využitím služeb loganamiru.cz a objednáním loga souhlasíte s těmito všeobecnými
obchodními podmínkami. Přečtěte si je prosím pozorně. Pokud s podmínkami, uvedenými
v tomto dokumentu nesouhlasíte bezezměn, nemůžete služeb loganamiru.cz využít.
Loganamiru.cz mohou aktualizovat tyto „Všeobecné obchodní podmínky“ kdykoli výměnou
stávající verze, dostupné na internetových stránkách www.loganamiru.cz.
Loganamiru.cz a jimi poskytované služby, včetně všech textů, obrázků, uživatelského
rozhraní a dalšího obsahu jsou vlastněny a provozovány společností Design station s.r.o.
Loganamiru.cz a Objednatel souhlasí s následujícími podmínkami.
Objednateli budou poskytnuty služby podle jím vybraného programu tak, jak jsou jednotlivé
programy specifikovány na stránkách www.loganamiru.cz. Služby budou poskytnuty dle
následujícího obecného schématu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poskytnutí zadání
Základní koncepty (počet závislý na programu)
Připomínky / Revize (Počet závislý na programu)
Překreslení (pouze u vybraných programů)
Výběr finálního loga
Dodání vybraného loga ve vektorových a bitmapových formátech
Dodání minologomanuálu (pouze u vybraných programů)

Souhlas se všeobecnými podmínkami a parametry vybraného programu

Objednatel souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami a parametry vybraného programu,
pokud provede jednu z následujících akcí:
•
•
•
•

Provedením objednávky prostřednictvím formuláře na internetových stránkách
www.loganamiru.cz
Provedením objednávky e-mailem s výběrem jednoho z nabízených programů a
doplňkových služeb
Telefonickou objednávkou s výběrem jednoho z nabízených programů a doplňkových
služeb
Uhrazením zálohové faktury, vystavené na základě objednávky
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Poskytnutí zadání

Objednatel je zodpovědný za předané informace, potřebné k vytvoření loga prostřednictvím
objednávkového formuláře a všemi dalšími informačními kanály (např. e-mail).
Loganamiru.cz nejsou z hlediska následných připomínek povinna ověřovat správnost zadání,
zejména přesnost, úplnost, kvalitu a jednoznačnost. Pokud budou vyžadovány korekce na
základě zadání, které vykazuje vady uvedené v předchzí části, má Loganamiru.cz nárok na
odmítnutí vytvoření základních konceptů či zapracování připomínek, nebo žádat navýšení
ceny. V případě dodání podkladů Objednatelem (zejména fotografie nebo jiná díla autorská,
ochranné známky, předměty osobnostních práv – podobizny, jména, apod.) odpovídá
objednatel za to, že všechny takto dodané podklady je oprávněn použít způsobem, pro který
je dodá. Loganamiru.cz nenesou žádnou zodpovědnost za případné porušení práv osob, jimž
k takto dodaným podkladům příslušejí jakákoli práva, způsobené užitím podkladů.

Základní koncepty

Základní koncepty zpracované na základě poskytnutého zadání jsou Objednateli předány
elektronickou cestou na e-mailovou adresu, uvedenou v objednávce. Na takto předané
koncepty musí Objednatel smysluplně reagovat ve lhůtě 7 kalendářních dní. Pokud v tomto
termínu ze strany Objednatele nebudou poskytnuty připomínky, předpokládá se, že
Objednatel předané koncepty akceptoval a nepožaduje žádné revize a nemá žádné
připomínky.
V případě, kdy Objednatel ani přes výzvy nereaguje na žádost o poskytnutí připomínek 30
kalendářních dní, má Dodavatel právo na ukončení projektu. Objednateli v tomto případě
nevzniká právo na vrácení zálohy, ta bude použita na odpracované hodiny na základních
konceptech. Zároveň Objedntateli nevzniká právo na jakékoli využití nevybraných konceptů
loga a není mu poskytnuta licence na jejich další využití.

Připomínky a Revize

Počet revizí a následného zapracování připomínek Objednatele je závislé na vybraném
programu.
Když Loganamiru.cz dodají vytvořené koncepty na základě zadání, má Objednatel možnost
požádat prostřednictvím připomínek o provedení revizí na libovolném počtu dodaných
konceptů. Připomínky musí být zaslány najednou na emailovou adresu, určenou pro
komunikaci nad koncepty. Jiné přijetí připomínek k dodaným konceptům nebude
akceptováno (telefonicky, skype,….). Připomínky svým charakterem mohou pouze
modifikovat dodané koncepty, není možné akceptovat připomínky, které vedou k faktickému
vyhotovení nového logotypu.
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Revize konceptů zpracované na základě připomínek jsou objednateli opět poslány na
uvedenou e-mailovou adresu.
Na takto předané revize musí Objednatel smysluplně reagovat ve lhůtě 7 kalendářních dní.
Pokud v tomto termínu ze strany Objednatele nebudou poskytnuty připomínky, předpokládá
se, že Objednatel předané revize akceptoval a další připomínky (i když počet korekcí ještě
nevyčerpal) nemá a nenárokuje.
V případě, kdy Objednatel ani přes výzvy nereaguje na žádost o poskytnutí připomínek 30
kalendářních dní, má Dodavatel právo na ukončení projektu. Objednateli v tomto případě
nevzniká právo na vrácení zálohy, ta bude použita na odpracované hodiny na základních
konceptech a následných připomínkách. Zároveň Objedntateli nevzniká právo na jakékoli
využití nevybraných konceptů loga a není mu poskytnuta licence na jejich další využití.

Překreslení

U vybraných programů má objednatel možnost požádat po dodání „Základních konceptů“ o
překreslení. V tomto případě budou objednateli vytvořeny zcela nové koncepty, a to
v rozsahu, odpovídajícím vybranému programu. O takovéto překreslení je možné zažádat
pouze jednou v rámci jedné objednávky.

Výběr finálního loga

Po vyčerpání kol korekcí je objednatel povinnen ve lhůtě 7 kalendářních dní označit jeden
koncept za finální a takto označený koncept bude dodán v kvalitě pro tisk, připadně podle
vybraného programu bude pro něj vytvořen logomanuál.
Pokud ve stanovené lhůtě objednatel žádný z dodaných konceptů neoznačí, má právo
zhotovitel odstoupit od smlouvy s tím, že uhrazená záloha je využita na pokrytí dosud
provedených prací a práce, které byly provedeny nad rámec výše zálohy budou Objednateli
fakturovány zvlášť. Zároveň Objedntateli nevzniká právo na jakékoli využití nevybraných
konceptů loga a není mu poskytnuta licence na jejich další využití.

Dodání loga ve vektorových a bitmapových formátech

Koncept, vybraný objednatelem bude dodán ve formátech, které umožňují kvalitní tisk:
*. EPS
*. PDF

A ve formátech pro využití v bitmapové grafice:
*. GIF
*. PNG
*. JPG
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Černobílá a inverzní verze loga

Pokud byly tyto verze loga objednány zvlášť, budou dodány po výběru finálního loga a to
pouze ve formátech pro tisk (EPS, PDF).

Dodání doplňkových materiálů
Za doplňkové materiály se považuje:
•
•
•
•

Základní sada tiskovin
Vizitky
Logomanuál
Webová prezentace

Doplňkové materiály jsou připravovány po výběru finálního loga.
Základní sada tiskovin
•
•
•
•

Vizitky
Hlavičkový papír
DL obálku
Návrh razítka.

Pro každý z materiálů dostává Objednatel dvě varianty na výběr, u kterých může požadovat 2
korekce. Po vyčerpání kol korekcí je objednatel povinnen ve lhůtě 7 kalendářních dní označit
jeden koncept za finální.
Základní sada tiskovin je dodávána jako tiskové PDF pro každý z uvedených materiálů. Dále je
základní sada tiskovin dodávána jako zdrojová data (Adobe Illustrator) pro personifikaci
materiálů.
Pokud ve stanovené lhůtě objednatel žádný z dodaných konceptů neoznačí, má právo
zhotovitel odstoupit od smlouvy s tím, že uhrazená záloha je využita na pokrytí dosud
provedených prací a práce, které byly provedeny nad rámec výše zálohy budou Objednateli
fakturovány zvlášť. Zároveň Objedntateli nevzniká právo na jakékoli využití nevybraných
konceptů základní sady tiskovin a není mu poskytnuta licence na jejich další využití.
Vizitky
Pro vizitky dostává Objednatel dvě varianty na výběr, u kterých může požadovat 2 korekce.
Po vyčerpání kol korekcí je objednatel povinnen ve lhůtě 7 kalendářních dní označit jeden
koncept za finální.
Vizitky jsou dodávány jako tiskové PDF jako zdrojová data (Adobe Illustrator) pro
personifikaci vizitek.
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Pokud ve stanovené lhůtě objednatel žádný z dodaných konceptů neoznačí, má právo
zhotovitel odstoupit od smlouvy s tím, že uhrazená záloha je využita na pokrytí dosud
provedených prací a práce, které byly provedeny nad rámec výše zálohy budou Objednateli
fakturovány zvlášť. Zároveň Objedntateli nevzniká právo na jakékoli využití nevybraných
konceptů základní sady tiskovin a není mu poskytnuta licence na jejich další využití.
Logomanuál
Logomanuál je dodáván po schválení finálního loga jako PDF soubor. Logomanuál obsahuje:
•
•
•
•
•
•

Barevnou, černobílou a inverzní definici loga
Definici barev pro CMYK a RGB provedení loga
Minimální velikost loga
Definici ochranné zóny loga
Zakázané modifikace loga
Doporučené písmo pro elektronickou komunikaci

Zálohová platba a doplatek
Zálohová platba: Objednatel, který objednává libovolný program nebo doplňkové materiály,
musí uhradit příslušnou částku na základě vystavené zálohové faktury a to před započetím
prací. Zálohová faktura je objednateli doručena na email, uvedený v objednávce, po jejím
odeslání. Je vystavována v pracovní dny mezi 9:00 a 17:00. Fakturovaná záloha představuje
50% z celkové ceny objednaného programu a doplňkových služeb. Práce začnou až po
spárování objednávky a provedené platby. V případě, kdy jsou na programy poskytovány
akční slevy, je zálohová platba ve výši 100% z ceny objednaného programu.
Vrácení zálohy v plné výši: Pouze v případě, kdy proběhla zálohová platba a loganamiru.cz
zatím nezahájili práce na konceptech, může objednatel požádat o vrácení zálohy a zrušení
objednávky. Zaplacená částka mu bude poukázána zpět na účet, odkud byly peníze poslány,
případně bude způsob navrácení vyřešen dohodou (v hotovosti, paypal, …)
Částečné vrácení zálohy: Pouze v případech, kdy nebyly zahájeny práce na doplňkových
materiálech, je možné vrátit uhrazenou zálohu a to pouze na objednané doplňkové
materiály.
Zrušení objednávky v průběhu procesu vytváření konceptů a revizí: V případě, kdy byly
objednateli již doručeny základní koncepty nebo jejich následné revize, a objednatel
požaduje z libovolných důvodů zrušení objednávky, bude mu doručen daňový doklad
k zálohové faktuře. Uhrazená záloha je využita v plné výši na pokrytí dosud provedených
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prací. Zároveň Objedntateli nevzniká právo na jakékoli využití nevybraných konceptů loga a
není mu poskytnuta licence na jejich další využití.
Vrácení zálohy není možné, pokud:
1. Objednatel obdržel základní koncepty loga
2. Objednatel obdržel návrhy pro doplňkové materiály
Doplatek: Po předání finálního vybraného loga zasláním na e-mail uvedený v objednávce
bude vystavena objednateli finální faktura se splatností 7 dní. V případě neuhrazení dlužné
částky bude připočítáno za každý den prodlení 3% penále z celkové dlužné částky.

Licenční smlouva
Po uhrazení finální částky obdrží Objednatel Licenční smlouvu na vytvořený logotyp, která
opravňuje objednatele k libovolnému využití vybraného a předaného logotypu (není
povoleno využití nevybraných konceptů a jejich revizí ani revizí vybraného logotypu).
Pro případy modernizace loga je licenční smlouva platná pouze v případech, kdy dojde
modernizací k vytvoření nového logotypu.
Pro převod loga do vektorové podoby není licenční smlouva poskytována.

Poskytnutí součinosti
Objednatel se zavazuje poskytovat součinnost, zejména ve fázích, kdy je potřeba jeho
vyjádření k dodaným konceptům a jejich revizím a to v termínech uvedených výše.

Užití vytvořených logotypů k vlastní propagaci
Provozovatel služby má právo na využití vytvořených logotypů a jejich konceptů včetně
doplňkových materiálů k propagačním účelům jak v rámci internetových projektů
provozovatele, tak i v tištěných reklamách a materiálech a to v plném rozsahu bez časového
a územního omezení a bez nutnosti informovat o uveřejnění objednatele.
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