OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti Ekosoftware s.r.o.,
se sídlem Strakonická 114, 460 07 Liberec
IČ: 28742869
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30077,
pro prodej výrobků a poskytování služeb

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Ekosoftware s.r.o., IČ:
28742869, se sídlem Strakonická 114, 460 07 Liberec dále jen „prodávající“) upravují v souladu
s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v
souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“ nebo „smlouva“)
uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou, která není spotřebitelem ve smyslu § 419
občanského zákoníku (dále jen „kupující“), v souladu s článkem 2 obchodních podmínek, jejímž
předmětem jsou výrobky (zboží) včetně software, nebo služby poskytované prodávajícím.

1.2

Práva a povinnosti je možné odchylně od obchodních podmínek sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
K jakékoli podmínce, závazku, výhradě či specifikaci uvedené v objednávce kupujícího, pakliže
se odchyluje od těchto obchodních podmínek, se nepřihlíží, není-li výslovně schválena
prodávajícím v přijetí (akceptaci) objednávky.

1.3

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky
jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém nebo anglickém jazyce.

1.4

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Znění obchodních podmínek s uvedením doby platnosti jsou uveřejněna na webové stránce
prodávajícího.

2.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká po přijetí (akceptaci) objednávky kupujícího
učiněné písemně či elektronicky prodávajícím v okamžiku, kdy je doručeno písemně či
elektronicky přijetí (akceptace) objednávky kupujícího na adresu či elektronickou adresu
kupujícího uvedenou v objednávce.

2.2

Převzetí kupujícím kteréhokoli výrobku prodávaného prodávajícím, přijetí plnění jakékoli služby
poskytované prodávajícím, jakož i úhrada jakékoli částky, kterou prodávající účtoval kupujícímu,
se považuje za přijetí obchodních podmínek i v případě, že nedošlo k uzavření kupní smlouvy dle
čl. 2. odst. 2.1 obchodních podmínek, za předpokladu, že kupující o existenci obchodních
podmínek věděl, nebo měl vědět.
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2.3

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si
hradí kupující sám.

2.4

Na základě uzavřené kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat (dodat) kupujícímu
výrobek, který je předmětem koupě, a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu
koupě, resp. poskytnout službu, která je předmětem koupě (dále jen „předmět koupě“), a
kupujícímu vzniká povinnost převzít objednaný předmět koupě, či přijmout poskytnutou
objednanou službu, a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

3.

CENA VÝROBKŮ A SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1

Ceny výrobků a služeb (dále jen „cena“) jsou stanoveny prodávajícím a uvedeny v písemné
nabídce či jiných dokumentech prodávajícího. Ceny a specifikace výrobků a služeb a termíny
plnění uvedené v dokumentaci prodávajícího slouží pouze k informačním účelům a nejsou
závazné pro prodávajícího, dokud veškeré podmínky koupě nejsou ujednány mezi prodávajícím a
kupujícím v souladu s čl. 2 obchodních podmínek. Jakékoli nabídky, specifikace a dokumenty
zaslané prodávajícím kupujícímu pozbývají účinnosti, nejsou-li kupujícím přijaty do 30 dnů od
odeslání.

3.2

Cena nezahrnuje jakékoli daně, cla, poplatky, náklady na přepravu či pojištění a obdobné úhrady,
které mohou být prodávajícím účtovány nad rámec výše sjednané ceny. Určení výše daně, cla a
dalších poplatků spojených s balením a dodáním výrobku či poskytnutím služeb se řídí dle
platných právních předpisů České republiky a dalších předpisů, kterými je Česká republika
vázána.

3.3

Cena bude kupujícím uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím a doručené
kupujícímu, a to bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený ve faktuře (dále jen
„účet prodávajícího“).

3.4

Má-li být dodání výrobku nebo poskytnutí služby uskutečněno později než dva měsíce od
okamžiku uzavření kupní smlouvy, je prodávající oprávněn jednostranně zvýšit sjednanou cenu
výrobků či služeb v souvislosti s vývojem úrovně cen, míře inflace, mzdovém vývoji, kursovém
rozdílu či dalších ekonomických a obchodních faktorech. Pakliže takto dojde ke zvýšení celkové
ceny (bez daní, cel, poplatků aj.) o více než 5 %, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit
s okamžitou účinností písemným oznámením doručeným prodávajícímu ve lhůtě tří dnů od
doručení oznámení prodávajícího o zvýšení ceny.

3.5

Každé dodání výrobku nebo poskytnutí služby se považuje za samostatné zdanitelné plnění a
fakturace proběhne obvykle po předání výrobku či poskytnutí služby kupujícímu. Prodávající je
však oprávněn dle svého uvážení provádět fakturaci za dodání výrobku nebo poskytnutí služby i
předem. Není-li ve faktuře uvedeno jinak, každá faktura vystavená prodávajícím je splatná do 14
dnů od data jejího vystavení. Při době splatnosti nad 14 dní je prodávající oprávněn navýšit
celkovou cenu o 5%. Při době splatnosti nad 30 dní je prodávající oprávněn navýšit celkovou
cenu o 10%. Při době splatnosti nad 60 dní je prodávající oprávněn navýšit celkovou cenu o 20%.
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3.6

Veškerá peněžitá plnění vyplývající z kupní smlouvy musí být uhrazena kupujícím v plné výši bez
možnosti uplatnění jakýchkoli srážek, zadržení, odpočtů, zápočtů či protinároků, a to z jakéhokoli
důvodu.

3.7

V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího uhradit kupní cenu splněna okamžikem
připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.8

Prodávající může na základě vlastního uvážení požadovat po kupujícím poskytnutí zálohy na
kupní cenu až do celé výše ceny nebo zajištění dluhu kupujícího jiným způsobem, který bude pro
prodávajícího uspokojivý; pakliže takový požadavek není kupujícím splněn, prodávající je
oprávněn pozastavit plnění smlouvy nebo od smlouvy odstoupit, a to co do celého předmětu
plnění nebo jakékoli jeho části, a požadovat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 %
z celkové ceny objednávky nebo ceny odpovídající zrušené části objednávky, jakož i náhradu
vzniklé škody.

3.9

V případě prodlení kupujícího s jakoukoli platbou je prodávající oprávněn odstoupit od jakékoli
smlouvy s kupujícím nebo kterékoli její dosud nesplněné části a požadovat po kupujícím
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Tím
není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody způsobené porušením utvrzené povinnosti.
Prodávající má dále právo pozastavit plnění kupní smlouvy až do úplného splnění všech závazků
kupujícího.

4

DODÁNÍ VÝROBKU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1

Výrobek bude kupujícímu dodán dle uzavřené kupní smlouvy a v souladu s dodací podmínkou
FREE CARRIER – vyplaceně dopravci (FCA INCOTERMS 2000), pokud není ujednáno jinak.
Jakékoli termíny plnění uvedené prodávajícím v souvislosti s přepravou a předáním výrobku mají
pouze informativní charakter a prodávající neodpovídá za jakékoli prodlení v dodání a výrobku
kupujícímu bez ohledu na jeho příčinu, pokud předal výrobek k přepravě adresované kupujícímu
včas.

4.2

Kupující se zavazuje převzít předmět koupě při dodání.

4.3

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno výrobek dodat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s
opakovaným dodáním výrobku, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání.

4.4

Prodávající je oprávněn uskutečnit dodání výrobku po částech a fakturovat každou částečnou
dodávku zvlášť. V případě plnění po částech nezakládá prodlení či vada jednoho či více dílčích
plnění právo kupujícího na náhradu škody ani na odstoupení od smlouvy jako celku, ani jakékoli
její části, je-li dodávka jako celek splněna v dohodnutém termínu.

4.5

Prodávající je oprávněn změnit specifikaci předmětu koupě, pakliže taková změna zásadním
způsobem neovlivní funkčnost nebo jiné podstatné vlastnosti výrobku či služby, která má být
poskytnuta dle kupní smlouvy. Prodávající je dále oprávněn vhodným způsobem nahradit
materiál, který není možné zajistit z důvodů tržní situace, veřejnoprávních omezení či
nedostupnosti materiálů u dodavatelů. Veškeré popisy, ilustrace a ostatní informace týkající se
výrobků a služeb uvedené v katalozích, nabídkách, cenících, propagačních materiálech a jiných
dokumentech Prodávajícího mají pouze obecný charakter a přibližnou povahu sloužící
k vytvoření obecné představy a podání základní informace Odběrateli; v žádném případě není
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možné z nich vyvozovat odpovědnost či záruku prodávajícího, ani netvoří součást smlouvy,
ledaže jsou takové dokumenty výslovně připojeny ke kupní smlouvě (objednávce a přijetí
objednávky) jako její příloha tvořící součást smlouvy.
4.6

Prodávající poskytne kupujícímu službu v souladu s kupní smlouvou.

4.7

Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu veškeré informace a podklady potřebné
k řádnému poskytování služeb prodávajícím kupujícímu, seznámí jej s veškerými omezeními a
bezpečnostními riziky a učiní všechna opatření nezbytná k ochraně osob a majetku v místě
poskytování služeb. Kupující plně odpovídá za úplnost a přesnost poskytnutých informací,
podkladů a opatření shora uvedených. V případě porušení kterékoli povinnosti kupujícího
stanovené v předchozí větě je prodávající oprávněn pozastavit plnění Smlouvy nebo od Smlouvy
odstoupit, a to co do celého předmětu plnění nebo jakékoli jeho části, a požadovat náhradu škody
v plné výši. Současně prodávající neodpovídá za vady poskytnutých Služeb, ani za škody vzniklé
v důsledku porušení povinnosti kupujícího dle článku 4. odst. 4.7 obchodních podmínek.

4.8

Prodávající neodpovídá za jakékoli prodlení v dodání výrobku či poskytnutí služby, ať již v celém
či částečném rozsahu, způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost prodávajícího, za které
se považuje především válka, sabotáž, veřejné nepokoje, povstání nebo jiné případy občanské
neposlušnosti, jednání obecného ohrožení, překážky či zpoždění v dopravě, zásahy veřejné
moci, porušení sociálního smíru, nehody, požáry, výbuchy, povodně a záplavy, bouře, stávky,
výpadky v dodávkách paliva, surovin či poruchy strojů a zařízení, pakliže prodávající vynaložil
přiměřenou péči na prevenci takové události a zmírnění jejích následků.

4.9

Další práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího související s dodáním výrobku či poskytnutím
služby mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5

NEBEZPEČÍ ŠKODY A PŘECHOD VLASTNICTVÍ

5.1

Nebezpečí škody na výrobku přechází na kupujícího okamžikem předání výrobku kupujícímu dle
článku 4. Nároky vyplývající z odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za dodání výrobku budou
uplatňovány vůči dopravci (je-li výrobek dodáván prostřednictvím dopravce) a doklad o uplatnění
nároku bude zaslán prodávajícímu. Veškeré výrobky se považují za prohlédnuté a převzaté
kupujícím bez jakýchkoli výhrad po uplynutí 10 dnů od převzetí, pakliže prodávající do této lhůty
neobdrží reklamaci.

5.2

Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem úplného zaplacení ceny a
veškerých souvisejících účtovaných poplatků dle článku 3, a to za celou dodávku, jejíž je předmět
koupě součástí.

6

SOFTWARE

6.1

Prodávající je a nadále zůstává vlastníkem autorských práv k veškerým počítačovým programům
a jiným aplikacím, softwaru, firmwaru a související dokumentaci, která je součástí kupovaného
výrobku a je určena k použití s ním, a k veškerým kopiím, které si z nich kupující pořídí (dále
společně jen „software“). Prodávající na základě kupní smlouvy poskytuje kupujícímu
nevýlučnou a nepřevoditelnou licenci k užívání softwaru, a to za podmínky, že software bude
použit výlučně k funkci, pro niž byl software dodán, a k účelu k němuž je určen.

6.2

Prodávající není povinen poskytnout kupujícímu zdrojový kód software. Kupující není oprávněn
software rozmnožovat, překládat, dešifrovat, zpracovávat, upravovat, doplňovat či jinak jej měnit,
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s výjimkou případů, kdy právní předpisy stanoví jinak. Užití software se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, jakož i dalšími právními
předpisy.
6.3

Kupující není oprávněn provádět změny v nastavení software, měnit nastavení a parametry,
modifikovat dodané soubory, upravovat inicializační soubory, upravovat nastavení v databázích,
reinstalovat software nebo související programy, provádět změny v HW na zařízeních
souvisejících s funkcí software a provádět jiné změny, které mohou ovlivnit jakoukoliv funkci
software, pokud k tomu nedostal písemný souhlas od prodávajícího. Provedením jedné nebo více
z výše uvedených změn zaniká prodávajícímu odpovědnost za škody, které mohou funkcí
software vzniknout. Provedením jedné nebo více z výše uvedených změn zaniká kupujícímu
záruka na dodaný software včetně připojeného a softwarem ovládaného hardware.

7

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

7.1

Bez ohledu na sjednané právní následky předání výrobku či poskytnutí služby a převodu
vlastnického práva k výrobku žádné ustanovení obchodních podmínek či kupní smlouvy s
výjimkou článku 6 a článku 7 odst. 7.3 nemá za následek poskytnutí, převod či přechod
jakéhokoli práva duševního vlastnictví k některému výrobku či službě na kupujícího.

7.2

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerá práva duševního vlastnictví, jakož i
vlastnická práva k hmotným výsledkům tvůrčí duševní činnosti, která jsou výsledkem poskytování
služeb prodávajícím kupujícímu (dále jen „díla“), požívají právní ochrany a okamžikem vytvoření
či provedení se stávají výlučným vlastnictvím prodávajícího a kupující k dílům nenabývá žádná
práva, pakliže není v obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak.

7.3

Prodávající kupní smlouvou poskytuje kupujícímu nevýlučnou a nepřevoditelnou licenci k užívání
děl v rozsahu nezbytném a potřebném k tomu, aby kupující využil poskytnutých služeb ve
sjednaném rozsahu, popř. v rozsahu obvyklém a účelném.

8

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1

Prodávající odpovídá kupujícímu, že výrobek při převzetí kupujícím nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující výrobek převzal:
a)
b)
c)
d)
e)

8.2

má výrobek vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti,
které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na
povahu výrobku,
se výrobek hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se
výrobek tohoto druhu obvykle používá,
výrobek odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je výrobek v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
výrobek vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Prodávající nad rámec své odpovědnosti za vady dle článku 8 odst. 8.1 obchodních podmínek
poskytuje kupujícímu záruku, že veškeré výrobky jsou bez vad materiálu a zpracování při
běžném užití po dobu jednoho roku od data předání kupujícímu, avšak s výhradou toho, že
software může vykazovat určité poruchy funkčnosti, zejména přerušení či chyby; na tuto vadu se
poskytnutá záruka nevztahuje. Kupující je odpovědný za vhodnost výběru výrobku pro
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požadované účely a za soulad jeho užití s příslušnými právními předpisy a instrukcemi
prodávajícího k jeho použití.
8.3

Kupující je povinen prohlédnout si výrobek co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho
vlastnostech a množství. Kupující je povinen uplatnit reklamaci jakékoli vady výrobku u
prodávajícího písemnou formou, a to bez zbytečného odkladu poté, co vada vyjde najevo, a
vadný výrobek na své náklady a nebezpečí neprodleně doručit prodávajícímu nejpozději do
jednoho roku od data převzetí výrobku. Uplynutím jednoho roku od data převzetí výrobku
kupujícím práva kupujícího z vadného plnění bez dalšího zanikají.

8.4

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím výrobku věděl, že
výrobek má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.5

Prodávající neodpovídá za vady jím dodaného výrobku, pakliže (i) kupující pokračuje v užívání
výrobku po zjištění vady; (ii) vada vznikla v souvislosti s nesprávným postupem kupujícího; (iii)
vada vznikla v souvislosti s návrhem, požadavkem či specifikací kupujícího nebo v souvislosti s
materiálem či součástkami dodanými kupujícím nebo v důsledku nedodání takových návrhů,
požadavků, specifikací, materiálu či součástek, anebo v souvislosti s komponenty, které nebyly
zcela vyrobeny prodávajícím nebo (iv) vada vznikla v souvislosti s užitím výrobku společně s
výrobky, materiály či zařízeními anebo v prostředí, které není prodávajícím doporučeno.

8.6

V případě, že kupující řádně uplatní právo z vad výrobku, prodávající je oprávněn dle své volby
buď (a) odstranit vadu nebo vyměnit vadný výrobek ve lhůtě odpovídající povaze vady za nový,
nebo (b) poskytnout kupujícímu odpovídající slevu z ceny předmětu koupě. Prodávající se
zavazuje odstranit vadu výrobku, vyměnit vadný výrobek za nový, či poskytnout kupujícímu
odpovídající slevu z ceny předmětu koupě nejpozději do tří měsíců od data doručení vadného
výrobku prodávajícímu za předpokladu, že kupující řádně uplatnil svůj nárok reklamací.

8.7

Prodávající se zavazuje poskytovat služby dle kupní smlouvy a s náležitou péčí. Pakliže se
poskytnutá služba bude podstatným způsobem odchylovat od kupní smlouvy, je kupující povinen
tuto skutečnost písemně oznámit prodávajícímu nejpozději do 10 dnů poté, co se o tom kupující
dozví, avšak nejdéle 3 měsíce poté, co služba začala být poskytována. V případě, že po
přezkoumání reklamace prodávající shledá, že služba byla v podstatném nesouladu s kupní
smlouvou, prodávající poskytne vadně poskytnutou službu znovu řádně a bezvadně, a to bez
zbytečného odkladu, pakliže kupující nesdělí prodávajícímu současně s reklamací, že na
takovém opětovném poskytnutí služby nemá zájem. Nebude-li vadné poskytnutí služby
napraveno dle předchozí věty, je kupující oprávněn požadovat vrácení přiměřené části ceny
zaplacené za takto vadně poskytnutou službu.

8.8

Kupující se vzdává práva na náhradu škody způsobené v souvislosti s vadami prodávajícím
poskytnutého výrobku či služby, pakliže škoda není způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti,
ani se nejedná o újmu způsobenou člověku na jeho přirozených právech ve smyslu ust. § 2898
občanského zákoníku.

9

DŮVĚRNOST INFORMACÍ

9.1

Prodávající a kupující se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany
neposkytnou žádné třetí osobě jakoukoli informaci důvěrné povahy, která náleží nebo se týká
druhé smluvní strany, nebo kterou se strana dozvěděla v souvislosti s kupní smlouvou, ani
takovou informaci nevyužije pro vlastní účely, dokud se taková informace nestane veřejně
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známou, ledaže je její poskytnutí vyžádáno orgánem veřejné moci s v souladu s právními
předpisy.
10

ZMĚNA, ODSTOUPENÍ A VÝPOVĚĎ KUPNÍ SMLOUVY

10.1 Jakoukoli změnu či zrušení objednávky přijaté (akceptované) prodávajícím je kupující oprávněn
učinit pouze s písemným souhlasem prodávajícího a za podmínky zaplacení smluvní pokuty,
resp. odstupného ve výši 5 % z celkové ceny zrušené objednávky, resp. z ceny její zrušené části
a dále náhradu škody za již provedené práce a úkony v plné výši.
10.2 Prodávající je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy s účinky k okamžiku doručení odstoupení
kupujícímu a zrušit i přijatou (akceptovanou) objednávku bez jakékoli sankce, pakliže (i) kupující
je v prodlení s jakoukoli platbou vůči prodávajícímu, (ii) došlo k prodlení s plněním povinností
prodávajícího v důsledku jednání či nečinnosti kupujícího, (iii) kupující porušil tyto obchodní
podmínky nebo kupní smlouvu; v případě takového oprávněného odstoupení či zrušení
objednávky ze strany prodávajícího je prodávající oprávněn též požadovat po kupujícím smluvní
pokutu ve výši 5 % z celkové ceny zrušené objednávky, resp. z ceny její zrušené části, a dále
náhradu škody v plné výši.
10.3 Kterákoli smluvní strana je oprávněna písemně odstoupit od kupní smlouvy s účinky k okamžiku
doručení odstoupení druhé smluvní straně v případě, že druhá smluvní strana se dopustí
podstatného porušení kupní smlouvy, které není možné napravit nebo které druhá smluvní strana
nenapraví do 30 dnů po obdržení písemné výzvy k nápravě.
10.4 Kterákoli smluvní strana je oprávněna vypovědět kupní smlouvu, jejímž předmětem je
poskytování služeb, s výpovědní dobou 90 dnů ode dne doručení písemné výpovědi druhé
smluvní straně, a to i bez uvedení důvodu.
10.5 Po zániku závazku z kupní smlouvy, jejímž předmětem bylo poskytování služeb, je každá smluvní
strana povinna vrátit druhé smluvní straně vše, co při poskytování služeb měla v držbě a co
náleží druhé smluvní straně (včetně případných pořízených kopií), není-li výslovně sjednáno, že
si to tato smluvní strana po skončení smluvního vztahu ponechá.
11

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

11.1 Povinnost kupujícího zaplatit smluvní pokutu dle kupní smlouvy či obchodních podmínek se nijak
nedotýká práva prodávajícího na náhradu škody způsobené porušením povinnosti utvrzené
smluvní pokutou ve výši, v jaké převyšuje výši smluvní pokuty. V případě, kdy bude smluvní
pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo prodávajícího na náhradu škody ve výši,
v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřená smluvní pokuta.
11.2 V případě, že kupující pozastaví plnění svých závazků, ocitne se v úpadku, je vůči němu
zahájeno insolvenční řízení, nařízena exekuce, výkon rozhodnutí, nedobrovolná dražba,
zahájena jeho likvidace, či je zahájeno řízení obdobného charakteru, anebo taková situace hrozí,
prodávající je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení odstoupení
kupujícímu, a to bez jakékoli sankce; pakliže předtím došlo k dodání jakéhokoli výrobku či služby
kupujícímu, které dosud nebylo uhrazeno kupujícím, stává se cena za takový výrobek či službu
okamžitě splatná bez ohledu na jakékoli ujednání mezi smluvními stranami.
12

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
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12.1 Ustanovení obsažená v článku 12 obchodních podmínek se použijí pouze v případě, že
kupujícím je člověk (fyzická osoba).
12.2 Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
12.3 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa
bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo
(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
12.4 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a
povinností z kupní smlouvy; jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
12.5 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je
povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
12.6 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele.
12.7 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v
elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným
způsobem.
12.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v
rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,
může:
a)
b)

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může
jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost kupujícího shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně
závadný stav.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto
informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
13

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník, v platném znění, a to i v případě, že právní vztah založený kupní smlouvou
obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek; aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní
koupi zboží je výslovně vyloučena. Veškeré spory vyplývající z kupní smlouvy a v souvislosti
s kupní smlouvou budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky. Ujednává se místní
příslušnost soudu příslušného dle sídla prodávajícího.
13.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co
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nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost
ostatních ustanovení.
13.3 Veškeré změny kupní smlouvy či obchodních podmínek, jakož i veškerá oznámení mezi
smluvními stranami vyžadují písemnou formu, pokud kupní smlouva či obchodní podmínky
nestanoví jinak.
13.4 Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3.2016
V Liberci dne 15.2.2016
Ing. Jan Novák
jednatel společnosti
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