VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Společnosti Datlink s.r.o.
IČO: 27970485
se sídlem Plzeň, Adelova 2609/8, PSČ 30100

1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti Datlink s.r.o., IČO:

27970485, se sídlem Plzeň, Adelova 2609/8, PSČ 301 00, vedené u Krajského soudu v Plzni oddíl C vložka 19323
(dále jen „Poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v
souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a
jinou osobou (dále jen „Objednatel“) na základě objednávky (dále jen „Objednávka“) zejména za účelem
poskytnutí licence k užívání softwaru „MEMBEX“ sloužícího ke správě fitness, sportovních a relaxačních zařízení
(dále jen „Software MEMBEX“), a to formou „software as a service“, a podpory a údržby Softwaru MEMBEX jakožto
i služeb s tím souvisejících (dále souhrnně jen „Služba“).
1.2

Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy od okamžiku nabytí účinnosti Smlouvy.

1.3

Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné písemně sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání

ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
1.4

Obchodní podmínky se vztahují pouze na případy, kdy Objednatelem je osoba, jež jedná při uzavírání

Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen
„Podnikatel“).
1.5

Znění Obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena

práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2

PŘEDMĚT

2.1

Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti za nichž Poskytovatel bude Objednateli

poskytovat Službu tak, jak je specifikována v Objednávce, a Objednatel za to bude hradit Poskytovateli cenu dle
čl. 7 těchto Obchodních podmínek.
2.2

Služba je poskytována prostřednictvím internetové stránky „membex.cz“, přičemž Objednatel může při

uzavírání Smlouvy zvolit v Objednávce různé varianty Služby, jejichž cena je stanovena ceníkem dle čl. 7 těchto
Obchodních podmínek.
2.3

Objednatel je oprávněn rovněž po dobu čtrnácti (14) dní užívat trial verzi Služby zdarma. Poskytovatel

neodpovídá za bezvadné užití trial verze Služby, zejména za správnost údajů, uložení údajů a ztrátu údajů
Objednatele.
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3

UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1

Smlouva založená na těchto Obchodních podmínkách vzniká mezi smluvními stranami elektronickou cestou

prostřednictvím Objednávky (která je učiněna na webových stránkách membex.cz nebo odesláním e-mailu na
elektronickou adresu prodej@membex.cz), a to v okamžiku doručení potvrzení Objednávky (akceptací) ze strany
Poskytovatele na elektronickou adresu Objednatele uvedenou v Objednávce. Objednatel odesláním Objednávky
souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a stvrzuje, že se s nimi seznámil. Na Obchodní podmínky je Objednatel
dostatečným způsobem před vlastním uzavřením Smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
3.2

Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (varianta Objednávky, resp. povaha

Služby) požádat Objednatele o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
3.3

Poskytovatel si vyhrazuje v souladu se zákonem právo na změnu těchto Obchodních podmínek, přičemž

takovou změnu oznámí Objednateli min. 7 dní před účinností takové změny elektronickou formou (email či zpráva
v rámci Softwaru MEMBEX). Objednatel má právo v případě nesouhlasu se změnou Obchodních podmínek právní
vztah mezi ním a Poskytovatelem vypovědět, a to do 7 dní od okamžiku oznámení změny dle předchozí věty,
přičemž výpovědní doba činí 3 dny.

4

LICENCE

4.1

Smluvní strany sjednávají, že veškerá majetková práva autora k Softwaru MEMBEX či jinému dílu

poskytovanému dle Smlouvy, které je chráněno jako autorské dílo (dále jen „Autorské dílo“) zejména dle zákona
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, vykonává Poskytovatel.
4.2

Poskytovatel uděluje uhrazením ceny dle čl. 7 Obchodních podmínek Objednateli úplatnou nevýhradní

licenci k užití Softwaru MEMBEX (dále jen „Licence“) na základě které je Objednatel oprávněn Software MEMBEX
otevírat,

zobrazovat

a

spouštět

prostřednictvím

internetového

dálkového

přístupu

na

adrese

https://app.membex.cz, a to v takové variantě, v jaké je dostupný na příslušné internetové adrese, a pouze na
tolika zařízeních a způsobem, který odpovídá typu udělené Licence. Objednatel bere na vědomí, že neobdrží
žádnou fyzickou ani digitální kopii Softwaru MEMBEX. Poskytovatel pro přístup k Softwaru MEMBEX doporučuje
následující softwarové vybavení: Internetový prohlížeč Chrome.
4.3

Licence se poskytuje po dobu trvání Smlouvy, pro území České republiky, výhradně pro účely správy

fitness, sportovních a relaxačních zařízení a s tím související evidence.
4.4

Objednatel není oprávněn Software MEMBEX měnit a/nebo je spojit s jiným dílem či je zařadit do díla

souborného bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
4.5

Objednatel není oprávněn bez předcházejícího písemného souhlasu Poskytovatele jakýmkoliv způsobem

postoupit, přenechat, zapůjčit, umožnit užívání či jinak dočasně ani trvale poskytnout oprávnění tvořící součást
Licence nebo Licenci třetím osobám. Objednateli je výslovně zakázáno provádět zpětnou analýzu, dekompilaci
nebo převod zdrojového kódu Softwaru MEMBEX, používat Software MEMBEX způsobem, který je v rozporu s
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právními předpisy.
4.6

Objednateli je dále výslovně zakázáno zveřejnit a/nebo umožnit zveřejnění Softwaru MEMBEX, aby jej

třetí osoby mohly využít, kopírovat či jinak zneužít.
4.7

Objednatel je oprávněn Software MEMBEX užít jen v souladu se Smlouvou. Objednatel nenabývá k

Softwaru MEMBEX žádná jiná práva, než ta uvedená v rámci Smlouvy.
4.8

Poskytovatel a Objednatel vylučují veškeré zákonné licence či volné užití, která lze vyloučit dohodou

Objednatele a Poskytovatele či jiná oprávnění, není-li sjednáno písemně mezi smluvními stranami jinak.
4.9

Bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele není Objednatel oprávněn poskytnout podlicenci či

Licenci postoupit.
4.10

V případě, že dojde za dobu poskytování Licence či v souvislosti s ní ke vzniku jakékoli nové součásti

Softwaru MEMBEX (zejm. softwarová část), takové plnění se stává součástí Softwaru MEMBEX a Poskytovatel
okamžikem vzniku takové části vykonává práva k takové části Softwaru MEMBEX.
4.11

Objednatel je srozuměn s tím, že rozsah a funkčnosti Softwaru MEMBEX může Poskytovatel jednostranně

měnit, zejména tak, že Poskytovatel rozšíří Software MEMBEX o nové funkce, poskytne update či jinou změnu.
Tato změna automaticky nastane na základě doručení písemného oznámení Objednateli elektronickou poštou či v
rámci uživatelského rozhraní Softwaru MEMBEX.
4.12

Tento článek se obdobně použije i na Autorské dílo a rovněž i na plnění jiné než Autorské dílo či Software

MEMBEX, které je chráněné právy duševního vlastnictví a poskytováno na základě Smlouvy.

5

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

5.1

Poskytovatel poskytuje Službu tak, že řádně zaregistrovanému Objednateli poskytne přístup do Softwaru

MEMBEX, a to do 1 dne od okamžiku, kdy Objednatel uhradí cenu za Službu. Objednateli je přiřazeno přihlašovací
jméno a heslo do Softwaru MEMBEX.
5.2

Objednatel je zodpovědný za vedení a náležitou bezpečnost svého hesla a přihlašovacího jména. Svěří-li

Objednatel své přihlašovací jméno a heslo svému zaměstnanci či jiné osobě, odpovídá tím za veškerou bezpečnost
svých dat v rámci poskytované Služby, stejně tak odpovídá za případnou škodu způsobenou těmito osobami.
5.3

Objednatel rozumí a je seznámen s technickými požadavky potřebnými pro užívání Služby a nemá žádné

námitky v souvislosti s tím.
5.4

Objednatel si je vědom rizika a hrozby spojeného s elektronickým přenosem dat v rámci Služby.

5.5

Poskytovatel si vyhrazuje právo na přístup k účtu Objednatele v Softwaru MEMBEX pro technické a

administrativní účely, s čímž Objednatel výslovně souhlasí. Objednatel je srozuměn také s tím, že Poskytovatel
může být vyzván k poskytnutí údajů a dat z aplikace správním nebo soudním orgánem či orgánem činným v
trestním řízení, připouští-li to zákon.
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5.6

Při provozu služby je Objednatel povinen poskytnout Poskytovateli údaje nezbytné pro provoz Služby a

pro komunikaci s Objednatelem (tedy zejména své kontaktní údaje jako telefonní číslo a e-mailovou adresu). V
případě, že Objednatel pověří jinou osobu jednáním s Poskytovatelem, zřídí jí účet v rámci Služby anebo jinak
poskytne její osobní údaje Poskytovateli, je Objednatel odpovědný za oprávněnost předání těchto údajů
Poskytovateli.

6

PODPORA A ÚDRŽBA

6.1

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli službu podpory a údržby Softwaru MEMBEX za účelem

zajištění řádného chodu Softwaru MEMBEX a odstraňování případných závad (dále jen „Podpora a údržba“).
6.2

Podpora a údržba však výslovně nezahrnuje:

6.2.1

řešení problémů způsobených užíváním Softwaru MEMBEX způsobem nebo k účelům jiným, než pro které

je Software MEMBEX určen, včetně provádění jakýchkoli neoprávněných změn, konfigurací nebo zásahů do
Softwaru MEMBEX;
6.2.2

poradenství ohledně specifického užívání Softwaru MEMBEX mimo účel, pro který je určen;

6.2.3

řešení technických záležitostí spojených s nastavením hardware nebo nastavením zabezpečení operačního

systému Objednatele.
6.3

Poskytovatel vynaloží veškeré potřebné úsilí, aby Software MEMBEX byl dostupný. Objednatel bere na

vědomí, že Software MEMBEX nemusí být vždy dostupný zejména z důvodu pravidelné údržby, opravy chyb,
aktualizací apod. V případě, že to bude technicky možné, Poskytovatel bude Objednatele informovat o plánových
přerušeních dostupnosti Softwaru MEMBEX.
6.4

Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu předat Poskytovateli informace o vadách Softwaru

MEMBEX, o kterých se dozví, a to na helpdesk Poskytovatele (email: helpdesk@datlink.cz).
6.5

V případě, že Objednatel nahlásí vadu dle čl. 6.4 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Poskytovatel

zahájit řešení vady do 24 hodin od tohoto nahlášení (dále jen „Reakční doba“). Reakční doba počíná běžet
doručením oznámení dle čl. 6.4 těchto Obchodních podmínek. V případě, že Objednatel oznámení učiní jiným
způsobem, Reakční doba se neaplikuje. Reakční doba se považuje za dodrženou, pokud Poskytovatel v rámci této
doby zašle Objednateli konfirmaci o zahájení řešení závady.
6.6

Nezbytnou podmínkou nutnou ke vzniku nároků Objednatele z vad je, aby Objednatel opakovaně

prokázal, že Software MEMBEX z podstatné části nefunguje či je nedostupný z důvodů na straně Poskytovatele. V
případě, že Objednatel neprokáže, že vada existuje (resp., že jde o vadu na straně Poskytovatele), Poskytovatel je
oprávněn požadovat po Objednateli náklady na ověření existence těchto vad (zejména pak diagnostiku a práci
vykonanou při vyvolání dané závady atd.).
6.7

V případě, že je závada prokázána, Poskytovatel má právo si zvolit, zda plnění opraví či vymění. Povinnost

odstranit vadu je splněna i poskytnutím řádné instrukce, jak vadu opravit, jde-li o vadu, která takto může být
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odstraněna.
6.8

Poskytovatel je oprávněn poskytnout novou verzi plnění, pokud tato alespoň v podstatné míře odpovídá

funkčním specifikacím předchozí verze Softwaru MEMBEX.
6.9

Nedojde-li ani opakovaně k odstranění vady, smluvní strany si sjednají snížení ceny dle čl. 7 těchto

Obchodních podmínek v příslušném rozsahu.
6.10

Za vadu není považována nesoučinnost Softwaru MEMBEX se software třetích stran, ledaže takovou

součinnost výslovně předvídá dokumentace Softwaru MEMBEX.
6.11

Pokud v těchto Obchodních podmínkách není uvedeno jinak, všechna ostatní práva jsou vyloučena, mimo

jiné práva na novou dodávku softwaru a náhradu nákladů na nápravu vady.
6.12

Poskytovatel neposkytuje žádnou záruku, ani Objednateli nevzniknou z titulu vad či nefunkčnosti, resp.

nedostupnosti Softwaru MEMBEX jiné nároky, než obsažené v tomto článku.
6.13

Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu v souvislosti se svým plněním dle Smlouvy, ledaže jde o

takovou škodu, kdy se nároku na její náhradu nelze platně vzdát. Zejména pak Poskytovatel není odpovědný za
nedostupnost Softwaru MEMBEX, která nastala v důsledku činnosti Objednatele, výpadku internetu či jakékoli jiné
služby, kterou Objednatel užívá pro přístup k Softwaru MEMBEX, případně v důsledku jiné nepředvídatelné
skutečnosti (zejména vyšší moci).
6.14

Podpora a údržba je vždy poskytována dálkovým způsobem, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně

jinak.
6.15

Poskytovatel má právo pozastavit poskytování Služby Objednateli, který je v prodlení s platbou ceny za

Službu, v takovém případě neodpovídá Poskytovatel za škodu vzniklou ztrátou dat Objednatele. Veškeré nebezpečí
za případnou škodu nese v takovém případě Objednatel. Objednatel bude na možnost pozastavení poskytování
Služby upozorněn elektronicky min. 3 dny před zrušením.
6.16

Poskytovatel je rovněž oprávněn pozastavit poskytování Služby v případech, kdy užívání Softwaru MEMBEX

ze strany Objednatele dochází nebo by mohlo dojít k poškození ostatních uživatelů či Poskytovatele. Poskytovatel
může v těchto případech pozastavit poskytování Služby Objednateli i bez předchozího upozornění.
6.17

Poskytovatel neodpovídá za dostupnost Softwaru MEMBEX pro Objednatele v případě, že Objednatel

využívá jeho zkušební verzi nebo verzi zdarma.

7

CENA SLUŽBY A PLATBY ZA SLUŽBU

7.1

Objednatel se zavazuje Poskytovateli hradit cenu za Službu (dále jen „Cena“), jejíž výše je stanovena dle

zvolené zvoleného balíčku z ceníku zveřejněného na https://www.membex.cz/#price-table, nebo v případě
specifických požadavků Objednatele si smluvní strany sjednají výši Ceny individuálně v Objednávce.
7.2

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn po dobu čtrnácti (14) dní využívat zdarma trial

verzi. Automaticky po vypršení této lhůty bude Služba pozastavena, přičemž o této skutečnosti bude Objednatel
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informován e-mailem, a to tři (3) dny před vypršením této lhůty.
7.3

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu na základě pro forma faktury zaslané Poskytovatelem elektronickou

poštou na e-mail zadaný Objednatelem v Objednávce na účet Poskytovatele Dnem úhrady je den připsání úplné
částky Ceny na účet Poskytovatele.
7.4

Poskytovatel upozorní Objednatele s dostatečným předstihem na den uplynutí období, na které má

Objednatel Službu předplacenu, formou pro forma faktury na další období.
7.5

Poskytovatel vystaví daňový doklad na základě přijetí úhrady Ceny a zřízení nebo prodloužení Služby.

Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel je oprávněn vystavit daňový doklad v elektronické podobě.
7.6

V případě nezaplacení Ceny podle tohoto článku. Obchodních podmínek je Poskytovatel oprávněn, a to i

bez předchozího upozornění Objednatele, přerušit provoz Služby pro Objednatele, a to do té doby, než dojde k
zaplacení dlužné Ceny. Objednatel výslovně souhlasí, že Poskytovatel neodpovídá za vznik škody Objednateli.
7.7

Platby podle výše uvedeného je povinen Objednatel hradit bankovním převodem na účet Poskytovatele č.

2570457001/5500 nebo prostřednictvím platební brány pomocí platební karty. Platební bránu nelze zvolit, je
možné využít Poskytovatelem nabízený druh platební brány.

8

TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

8.1

Smlouva je uzavřena na dobu poskytování Služby sjednanou v Objednávce.

8.2

Smlouvu lze vypovědět bez udání důvodů. Výpověď musí být učiněna písemnou nebo elektronickou

(e-mail) formou a musí být doručena druhé smluvní straně; od okamžiku doručení druhé smluvní straně počíná
běžet výpovědní doba, jejíž délka je šest (6) měsíců.
8.3

Výpovědní doba v případě vypovězení smlouvy Poskytovatelem dle čl. 8.2 těchto Obchodních podmínek je

stanovena tak, že skončí k poslednímu dni kalendářního měsíce ve kterém byla Objednateli doručena.
8.4

V případě závažného porušení povinností smluvní strany, lze vypovědět Smlouvu s okamžitou účinností,

pokud tato smluvní strana toto porušení nenapraví, ani v přiměřené lhůtě písemně poskytnuté druhou smluvní
stranou, přičemž tato lhůta musí být nejméně 5 (pět) pracovních dní.
8.5

Pokud je Smlouva vypovězena ze strany Poskytovatele, má Objednatel nárok na vrácení poměrné části

Ceny za nevyužité období. Nárok na vrácení poměrné části í Ceny za nevyužité období Objednateli nevzniká, pokud
dojde k vypovězení Smlouvy z důvodu závažného porušení povinností Objednatele, které nastává zejména v
případě, že:

8.6

8.3.1

Objednatel poruší podmínky Licence dle čl. 4 těchto Obchodních podmínek,

8.3.2

Objednatel je v prodlení se zaplacením Ceny,

8.3.3

Objednatel svým jednáním ohrožuje bezpečnost Softwaru MEMBEX.

Pokud je Smlouva vypovězena ze strany Objednatele, nemá Objednatel nárok na vrácení poměrné části
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Ceny za nevyužité období. Objednateli vzniká nárok na vrácení poměrné části Ceny za nevyužité období, že je
Smlouva ukončena v důsledku porušení povinností Poskytovatele dle odst. 8.2 těchto Všeobecných podmínek.
8.7

Každá ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu vypovědět v případě vstupu do likvidace či pravomocného

prohlášení konkurzu na majetek druhé smluvní strany.
8.8

Ostatní důvody výpovědi či odstoupení od Smlouvy jsou vyloučeny.

9

OCHRANA PRÁV

9.1

Pokud Objednatel poskytne Poskytovateli či umožní přístup k jakémukoli podkladu chráněným právy

duševního vlastnictví či jiným právem třetí osoby, nebo bude požadovat, aby Poskytovatel takový podklad užil,
zejména do něj zasáhl, použil jej, zpracoval či upravil, Objednatel se zavazuje zbavit Poskytovatele (včetně jeho
subdodavatelů) jakékoli odpovědnosti (zejm. náhrady škody) vyplývající z užívání takového plnění Poskytovatelem
a poskytnout Poskytovateli všechna potřebná práva, hesla či jiná obdobná oprávnění, která jsou zapotřebí pro
užívání takového plnění. Objednatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za jakoukoli újmu, která mu v důsledku
porušení tohoto odstavce vznikne.
9.2

Smluvní strany se zavazují, že se budou vzájemně okamžitě informovat o veškerých nárocích třetích stran

v souvislosti s porušením jejich práv, k nimž došlo v důsledku poskytování plnění podle Smlouvy.
9.3

Objednatel potvrzuje a zaručuje, že je majitelem jakýchkoli strojů, vybavení, areálu nebo objektu, na

kterém nebo ve vztahu ke kterému se bude poskytovat plnění dle této Smlouvy, anebo je oprávněn je pro tyto
účely Poskytovateli zpřístupnit. Objednatel zajistí přijetí všech potřebných bezpečnostních a zabezpečovacích
opatření, pokud bude plnění Smlouvy probíhat zejména na Objednatelem provozovaných zařízeních či v rámci
jiných prostředí, ke kterým má Objednatel přístup a jsou užita pro plnění Smlouvy.
9.4

Není-li součástí plnění Smlouvy povinnosti Poskytovatele zálohovat určitá data, Objednatel je povinen

přijmout odpovídající opatření k ochraně svých dat a programů, zejména prostřednictvím pořizování záložních
kopií ve strojově čitelné formě v intervalech, které jsou pro tuto oblast činnosti obvyklé, nejméně však jednou
denně. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu dat a jejich obnovení, pokud této ztrátě mohlo být zabráněno
splněním povinnosti vyplývajících z tohoto ustanovení.

10

OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

10.1

Každá smluvní strana se zavazuje dodržovat mlčenlivost o důvěrných informacích, přičemž za důvěrné

informace se považují všechny informace, které jsou, anebo by mohly být součástí obchodního tajemství druhé
smluvní strany a informace týkající se této Smlouvy a jejího plnění (dále jen „Důvěrné informace“).
10.2

Veškeré Důvěrné informace zůstávají výhradním majetkem předávající smluvní strany a přejímající

smluvní strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její
vlastní Důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro spolupráci při plnění této Smlouvy, se
smluvní strana zavazuje nemnožit žádným způsobem Důvěrné informace, nepředat je třetí straně ani svým
vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto
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Smlouvu. Každá smluvní strana se zároveň zavazuje nepoužít Důvěrné informace jinak než za účelem plnění této
Smlouvy.
10.3

Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho

účinnost skončí 5 let od uzavření této Smlouvy.
10.4

Za každé porušení ustanovení o ochraně informací má poškozená smluvní strana právo požadovat po druhé

smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává
zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to
bez jakéhokoliv dalšího omezení.

11

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1

Informace o zpracování Vašich osobních údajů a údajů, které vkládáte do Softwaru Membex naleznete v

dokumentu Ochrana soukromí a informace o zpracování osobních údajů.

12

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami budou řešeny především dohodou.

Veškeré spory, které nemohou být vyřešeny smírně, musí být předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v zemi
Poskytovatele. Strany tímto sjednávají, že v případě Objednatele se sídlem či místem podnikání mimo území České
republiky, je místně příslušný soud Obvodní soud pro Praha 1, popř. Městský soud v Praze dle věcné příslušnosti
těchto soudů dle zák. č. 99/1963 Sb. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem se řídí vždy výhradně
právním řádem České republiky.
12.2

Poskytovatel je oprávněn uvádět poskytování plnění pro Objednatele dle těchto Obchodních podmínek ke

své vlastní prezentaci, jakožto referenci.
12.3

V případě, že se na základě plnění Poskytovatele mají některé věci stát vlastnictvím Objednatele,

přechází na Objednatele vlastnické právo dnem zaplacení takových věcí Poskytovateli. Nebezpečí škody přechází
na Objednatele dnem předání věci.
12.4

Objednatel souhlasí, že Poskytovatel má právo postoupit na třetí osobu Smlouvu či její část. Objednatel

nesmí převést, postoupit, zastavit či jinak zatížit své pohledávky za Poskytovatelem bez písemného souhlasu
Poskytovatele.
12.5

Obě smluvní strany tímto na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2

Občanského zákoníku.
12.6

Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto

neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky
Smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
12.7

Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a ustanovení § 557 Občanského zákoníku.
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12.8

Smluvní strany se zavazují vzájemně se neprodleně informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít

vliv na plnění povinností stran nebo mohou mít vliv na další platnost Smlouvy.
12.9

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 5.9.2018.
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