OBCHODNÍPODMÍNKY
SpolečnostiDatlinks.r.o.
IČO:27970485
sesídlem
Plzeň,Adelova2609/8,PSČ30100

1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti Datlink s.r.o.,
IČO: 27970485, se sídlem Plzeň, Adelova 2609/8, PSČ 30100 (dále jen „Zhotovitel“)
upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran
vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo a poskytování dalších služeb (dále
jen „Smlouva“) uzavírané mezi Zhotovitelem a jinou osobou (dále jen „Objednatel“) za
účelemvývojesoftwaru,
jeho
podpory
a
údržby
jakožto
i
rozvoje.
Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy od okamžiku nabytí
účinnostiSmlouvy.
Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné písemně sjednat ve Smlouvě.
OdchylnáujednáníveSmlouvě
mají
přednost
před
ustanoveními
Obchodních
podmínek.
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
samostatnéhovýkonupovolání
(dále
jen
„Podnikatel“).
Znění Obchodních podmínek může Zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
Obchodníchpodmínek.

2.
2.1.

3.2.

SOUČINNOST
OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje na své náklady zajistit, aby Zhotovitel měl veškeré textové,
obrazové či jiné podklady potřebné pro řádné a včasné poskytnutí plnění Zhotovitele
dle Smlouvy, a poskytovat maximální součinnost s plněním Smlouvy, přičemž bere na
vědomí, že neposkytnutí součinnosti může zásadním způsobem ovlivnit termín
dokončenía/nebopředání
plnění
dle
Smlouvy
Objednateli.
V případě prodlení způsobeného okolnostmi na straně Objednatele, zejména porušením
jeho povinností podle článku 3 těchto Obchodních podmínek, platí, že veškeré termíny
plnění Zhotovitele se prodlužují o dvojnásobek doby, po kterou trvaly překážky a
okolnostizpůsobujícíprodlení
na
straně
Objednatele.

4.
4.1.

PŘEDMĚT
SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje zhotovit Objednateli web, resp. webovou aplikaci, jak je
specifikován ve Smlouvě (dále jen „Dílo“) a/nebo poskytne jiné sjednané služby v
souvislosti s podporou a údržbou a/nebo rozvojem Díla, jak jsou tyto služby
specifikoványveSmlouvě
(tyto
jiné
služby
dále
společně
jen
jako.

3.
3.1.

ÚVODNÍ
USTANOVENÍ

ZMĚNOVÉ
POŽADAVKY

Každá smluvní strana má právo požádat o změnu plnění dle Smlouvy, přičemž, pokud o
tuto změnu požádá, musí druhá smluvní strana do deseti (10) pracovních dní písemně
odpovědět, zda je změna možná či nikoliv a jaký dopad by změna měla na plnění
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Smlouvy, zejména pak na cenu Díla. Smluvní strany si musí písemně oznámit, zda
souhlasí s novými podmínkami souvisejícími se žádostí o změnu nebo zda by plnění
mělobýtrealizovánotak,
jak
bylo
dohodnuto
předem.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

UZAVŘENÍ
SMLOUVY

Smlouva může být uzavřena elektronickou cestou prostřednictvím objednávky. Smluvní
vztah mezi Zhotovitelem a Objednatelem vzniká doručením potvrzení objednávky
(akceptací), jež je Zhotovitelem zasláno Objednavateli elektronickou poštou, a to na
elektronickouadresuObjednatele
uvedenou
v
objednávce.
Zhotovitel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (výše ceny Díla,
resp. souvisejících služeb, předpokládané náklady na dopravu) požádat Objednatele o
dodatečnépotvrzeníobjednávky
(například
písemně
či
telefonicky).
Uzavřením Smlouvy Objednatel stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že
s nimi souhlasí. Na Obchodní podmínky je Objednatel dostatečným způsobem před
vlastnímuzavřenímSmlouvy
upozorněn
a
má
možnost
se
s
nimi
seznámit.

6.
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

DÍLO

Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, jak je vymezeno Smlouvou a těmito Obchodními
podmínkami, s náležitou péčí a ve sjednané lhůtě předat Software Objednateli
smluveným způsobem. Objednatel je povinen dílo převzít a za platit za něj cenu dle čl.
9těchtoObchodníchpodmínek.
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Podmínky tohoto odstavce se přiměřeně
použijíiprodílčíplnění,
bylo-li
sjednáno
postupné
dílčí
plnění
ve
Smlouvě.
Dílo je dokončeno, pokud odpovídá Smlouvě. Objednatel je povinen Dílo před
převzetím zkontrolovat a případné vady vytknout Zhotoviteli. V případě, že vady
Objednatel nevytkne do třiceti (30) dní od převzetí Díla, platí, že Dílo akceptoval ve
stavu,vjakémbylpředán
a
byl
tedy
řádně
dokončen.
Místem předání Díla je místo plnění uvedené ve Smlouvě, a není-li stanoveno jinak, je
toprovozovnaZhotovitele
na
adrese
Slezská
857/45,
Vinohrady,
130
00
Praha
3.
Dílo bude předáno ve lhůtě stanovené Smlouvou. Zhotovitel Objednatele k převzetí Díla
vyzve s dostatečným předstihem, a to nejméně dva (2) pracovní dny. Objednatel má
povinnost Dílo převzít. Převzetí Díla bude osvědčeno předávacím protokolem. V
případě, že Objednatel odmítne i přes výzvu Zhotovitele předávací protokol podepsat
a/nebo Dílo převzít, postačí pro osvědčení předání Díla podpis Zhotovitele či jeho
oprávněnéhozástupce.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud Objednatel použije Dílo před jeho
předáním (a to v jakékoli fázi vývoje) pro jiné než testovací účely, platí, že Dílo bylo
předánojakocelek,bezvad
a
jakýchkoli
výhrad
Objednatele.
Bude-li cena za Dílo Objednatelem uhrazena, aniž by došlo k jeho výslovnému převzetí,
platí, že Dílo bylo provedeno řádně a včas. V případě, že je podle Smlouvy Dílo plněno
po částech a za každou část je stanovena úhrada části ceny Díla, vztahuje se toto
potvrzenítakékdanéčásti
Díla.

7.

PODPORA
A
ÚDRŽBA

7.1.

Je-li tak stanoveno ve Smlouvě, Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli
následující podporu a údržbu (dále jen „Podpora a údržba“) při využívání Díla a
Objednateljepovinenza
to
hradit
cenu
dle
čl.
9
těchto
Obchodních
podmínek.
7.2.
Podporaaúdržbaspočívá
v
těchto
službách:
7.2.1.
telefonická podpora a emailová podpora, která zahrnuje služby telefonické a
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emailové podpory, které jsou poskytovány během běžných pracovních hodin
9:00 a 17:00 v pracovní dny v České republice. Komunikačním jazykem je
čeština;
7.2.2.

provoz rozhraní umožňující přístup Objednatele k Dílu, a řešení
softwarových technických problémů při užívání Díla za předpokladu, že
nejsou spojeny (i) s hardwarovými problémy, (ii) s problémy operačního
systému, síťové nebo (iii) jiné chyby připojení Objednatele (např.
výpadkyinternetu).Tiskovéproblémynejsoupovažoványzasoftwarové
.

7.3.

7.4.
7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

PlněníZhotovitelevýslovně
nezahrnuje:
7.3.1.
poradenství ohledně specifického užívání Díla mimo účel, pro který bylo
zhotoveno (tzn. vytvoření webových stránek), či poradenství ohledně užívání
plnění,kterénezhotovil
a/nebo
neposkytl
Zhotovitel;
7.3.2.
řešení technických záležitostí spojených s nastavením hardware a/nebo,
nastavenízabezpečení
operačního
systému
Objednatele.
Zhotovitel vyvine přiměřené úsilí tak, aby Dílo bylo dostupné, a aby reagoval na
případnévýpadkyvjeho
funkčnosti.
Zhotovitel není odpovědný za výpadky internetu či jakékoli jiné služby, kterou užívá
Objednatelpropřístupk
Dílu.
Zhotovitel nemá povinnost poskytovat Podporu a údržbu, jestliže je Objednatel v
prodlení s hrazením jakékoli odměny či ceny dle Smlouvy nebo pokud jinak porušuje
Smlouvu,Obchodnípodmínky
či
jiná
smluvní
ujednání
se
Zhotovitelem.
Objednatel se zavazuje v rámci poskytování Podpory a údržby umožnit Zhotoviteli bez
zbytečného odkladu vzdálený přístup k Dílu, do svých aplikací, profilů na sociálních
sítích, pokud to bude třeba k poskytnutí Služby, a zajistit nezbytná práva (autorizaci) k
úpravětěchtoaplikací,
profilů,
Díla
atd.
Podpora a údržba trvá po dobu stanovenou ve Smlouvě; po uplynutí této sjednané doby
se Smlouva v rozsahu týkajícím se Podpory a údržby automaticky prodlužuje vždy o
další rok. K automatickému prodloužení nedojde, pokud doručí smluvní strana druhé
smluvní straně oznámení o tom, že si prodloužení účinnosti Smlouvy v části týkající se
Podpory a údržby nepřeje, a to alespoň 3 měsíce před automatickým prodloužením.
Automatické prodloužení se uplatní v každém období, kdy má účinnost skončit, tedy
nejenpředprvnímtermínem,
kdy
má
k
ukončení
dojít.
Na Podporu a údržbu se přiměřeně použijí ustanovení těchto Obchodních podmínek o
Díle.

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Smluvní strany si ve Smlouvě mohou rovněž sjednat rozvoj Díla, jakožto plnění nad
rámecprovedeníDíla(dále
jen
„Rozvoj“).
Rozvojbudeposkytován
způsobem,
za
cenu
a
v
termínu
dle
Smlouvy.
Nesjednají-li si smluvní strany písemně jinak, může Objednavatel poptávat Rozvoj i po
provedeníDíla.
NaRozvojsepřiměřeněužijí
ustanovení
těchto
Obchodních
podmínek
o
Díle.

9.
9.1.
9.2.

ROZVOJ

CENA
A
PLATEBNÍ
PODMÍNKY

Ceny a platební podmínky za zhotovení Díla, za poskytování Podpory a údržby a za
Rozvojjsoujednotlivěstanoveny
ve
Smlouvě.
Zhotovitel činí vyúčtování jednotlivých plnění na základě vystavených faktur zaslaných
Objednateli. Není-li stanoveno jinak, tak splatnost jednotlivých faktur je 14 dní. V
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9.3.

9.4.

9.5.

případě prodlení Objednatele s placením faktur je Zhotovitel oprávněn po Objednateli
požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% denně za každý byť započatý den prodlení.
Náhradaškodynenídotčena.
Právo vystavit fakturu Zhotoviteli vzniká okamžikem provedení Díla, respektive
okamžikem provedení Rozvoje. V případě Podpory a údržby je Zhotovitel oprávněn
vystavit fakturu měsíčně, a to vždy do 15 dnů měsíce následujícího po měsíci, kdy byla
Podporaaúdržbaposkytnuta.
Zhotovitel je oprávněn požadovat zálohu na své plnění, a to na základě zálohové
faktury, kterou je oprávněn vystavit Objednateli v den uzavření Smlouvy. Není-li
stanoveno jinak, je splatnost této faktury 14 dní. Zhotovitel není povinen začít své
plnění ze Smlouvy do okamžiku uhrazení zálohové faktury. V případě prodlení s úhradou
zálohové faktury se veškeré termíny plnění Zhotovitele prodlužují o dvojnásobek doby,
pokteroutrvalypřekážky
a
okolnosti
způsobující
prodlení
na
straně
Objednatele.
Veškeré ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Dnem uskutečnění dílčích
zdanitelných plnění se pro účely DPH rozumí poslední den v kalendářním měsíci, ve
kterémbyloplněnídleSmlouvy
poskytováno.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

OCHRANA
PRÁV

Zhotovitel zaručuje, že bude své plnění dle Smlouvy poskytovat v souladu s právními
předpisy a že jejich poskytováním nebude porušovat práva třetích osob, zejména pak
autorskápráva.
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
Smlouvy, anebo je oprávněn je pro tyto účely Zhotoviteli zpřístupnit. Objednatel zajistí
přijetí všech potřebných bezpečnostních a zabezpečovacích opatření, pokud bude
plnění ze Smlouvy probíhat zejména na Objednatelem provozovaných zařízeních či v
rámci jiných prostředí, ke kterým má Objednatel přístup a jsou užita pro plnění
Smlouvy.
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.
Zhotovitel nenese odpovědnost za ztrátu dat a jejich obnovení, pokud této ztrátě
mohlobýtzabráněnosplněním
povinnosti
vyplývajících
z
tohoto
ustanovení.
Pokud Objednatel poskytne Zhotoviteli či umožní přístup k jakémukoli podkladu
chráněným právy duševního vlastnictví či jiným právem třetí osoby, nebo bude
požadovat, aby Zhotovitel takový podklad užil, zejména do něj zasáhl, použil jej,
zpracoval či upravil, Objednatel se zavazuje zbavit Zhotovitele (včetně jeho
sub-dodavatelů) jakékoli odpovědnosti (zejm. náhrady škody) vyplývající z užívání
takového plnění Zhotovitelem a poskytnout Zhotoviteli všechna potřebná práva, hesla
či jiná obdobná oprávnění, která jsou zapotřebí pro užívání takového plnění.
Objednatel se zavazuje odškodnit Zhotovitele za jakoukoli újmu, která mu v důsledku
porušenítohotoodstavce
vznikne.
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
poskytováníplněnípodle
Smlouvy.
Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a název Objednatele, včetně jeho loga, ve svých
prezentacích, marketingových materiálech a seznamech zákazníků za účelem
propagaceZhotovitelea
prezentace
jeho
produktů.
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11.
11.1.

11.2.

11.3.
11.4.

11.5.

UŽIVATELSKÁ
A
MAJETKOVÁ
PRÁVA

Pokud je součástí plnění dle Smlouvy dílo, 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 (dále jen „AutZ“), uhrazením ceny za takové Autorské dílo
poskytuje Zhotovitel Objednateli úplatnou nevýhradní licenci k užití takového
Autorskéhodíla.
Licence se poskytuje na dobu určitou, a to na dobu trvání příslušných majetkových
autorských práv k Autorskému dílu, celosvětově. Objednatel může Autorské dílo užít
všemimožnýmizpůsoby.
Objednatel je oprávněn Autorské dílo měnit a/nebo je spojit s jiným dílem či je zařadit
dodílasouborného.
Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Objednatel je však povinen
v rámci této podlicence dodržet minimálně veškerá omezení, která mu vyplývají ze
Smlouvy.
Úplata za poskytnutí licence je obsažena v ceně Díla, Podpory a údržby či Rozvoje,
podletohonazákladějakého
titulu
je
Autorské
dílo
Objednateli
poskytnuto.

12.
12.1.

12.2.

VLASTNICKÉ
PRÁVO

V případě, že se na základě plnění Zhotovitele mají některé věci stát vlastnictvím
Objednatele, přechází na Objednatele vlastnické právo dnem zaplacení takových věcí
Zhotoviteli.
Nebezpečíškodypřechází
na
Objednatele
dnem
předání
věci.

13.
13.1.

13.2.

13.3.
13.4.

Nezbytnou podmínkou nutnou ke vzniku nároků Objednatele z vad je, aby Objednatel
opakovaně prokázal, že poskytnuté plnění z podstatné části nefunguje dle funkčních
specifikací obsažených v příslušné dokumentaci. V případě, že Objednatel neprokáže,
že vada existuje, Zhotovitel je oprávněn požadovat po Objednateli náklady na ověření
existence těchto vad (zejména pak diagnostiku a práci vykonanou při vyvolání dané
závadyatd.).
V případě, že je závada prokázána, Zhotovitel má právo si zvolit, zda plnění opraví či
vymění. Povinnost odstranit vadu je splněna i poskytnutím řádné instrukce, jak vadu
opravit,jde-liovadu,která
takto
může
být
odstraněna.
Zhotovitel je oprávněn poskytnout novou verzi plnění, pokud tato alespoň v podstatné
mířeodpovídáfunkčnímspecifikacím
příslušného
plnění.
Za vadu není považována nesoučinnost se softwarem třetích stran, ledaže takovou
součinnostvýslovněpředvídá
Smlouva.

14.
14.1.

14.2.

14.3.

VADY

VZÁJEMNÁ
KOMUNIKACE

Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují ke Smlouvě nebo která
mají být učiněna na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé
smluvnístranědoručena.
Písemnost, která má být dle Smlouvy doručena druhé smluvní straně (oznámení), je
doručena dnem jejího převzetí oprávněnou osobou zastupovat smluvní stranu dle zápisu
v obchodním rejstříku nebo zaměstnancem pověřeným přejímáním písemností. V
pochybnostech se má za to, že osoba, která přijetí potvrdila svým podpisem a razítkem
smluvnístrany,jeoprávněna
písemnosti
přejímat.
Nepodaří-li se písemnost doručit dle předchozího odstavce, za den doručení se
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14.4.

14.5.

14.6.

považuje den, kdy bylo přijetí této písemnosti adresátem odmítnuto. Je-li doručováno
prostřednictvím držitele poštovní licence do vlastních rukou na adresu uvedenou ve
Smlouvě nebo na adresu, kterou smluvní strana písemně oznámila jako změnu této
adresy, za den doručení se též považuje třetí den od oznámení o uložení zásilky na
poště, i když se adresát o tom nedozvěděl, nebo den, kdy zásilka byla odeslána zpět
jako nedoručitelná, protože smluvní strana změnila sídlo; po zániku Smlouvy tato fikce
platí jen, byla-li písemnost zaslána též na adresu sídla uvedeného ve veřejném
rejstříku.
Účinky doručení mohou nastat též doručením písemnosti elektronickou poštou na
e-mailové adresy uvedené ve Smlouvě a/nebo v případě Zhotovitele na adresu
elektronicképoštydlečl.
14.5
těchto
Obchodních
podmínek.
Zhotoviteli může být doručováno na e-mailovou adresu helpdesk@datlink.cz nebo na
tuto adresu pro doručování prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb: Datlink
s.r.o.,sesídlemPlzeň,Adelova
2609/8,
PSČ
30100.
Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy či oprávněné osoby budou o
tétozměnědruhousmluvní
stranu
informovat
nejpozději
do
tří
(3)
pracovních
dnů.

15.

OCHRANA
INFORMACÍ

15.1.

Smluvní strany si jsou vědomy toho, že v rámci plnění Smlouvy si mohou vzájemně
úmyslně nebo i opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné.
Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za
důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí
obchodního tajemství, tj. například informace o provozních metodách, procedurách a
pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo
jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími
stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o
pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
smluvní strany by předávající smluvní straně mohlo způsobit škodu (dále jen „Důvěrné
informace“).
15.2.
Veškeré Důvěrné informace zůstávají výhradním majetkem předávající smluvní strany a
přijímající 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 Smlouvy, se obě smluvní strany zavazují
nemnožit žádným způsobem Důvěrné informace druhé smluvní strany, nepředat je třetí
straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi
potřebují být seznámeni, aby mohli plnit Smlouvu. Obě smluvní strany se zároveň
zavazují nepoužít Důvěrné informace druhé smluvní strany jinak než za účelem plnění
Smlouvy.
15.3.
Pokud jsou Důvěrné informace poskytovány v písemné podobě, anebo ve formě
textových souborů na počítačových médiích, je předávající smluvní strana povinna
upozornit přijímající smluvní stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením
alespoňnatitulnístránce.
15.4.
Bezohledunavýšeuvedená
ustanovení
se
za
Důvěrné
nepovažují
informace,
které:
15.4.1.
se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opominutím
přijímajícísmluvní
strana;
15.4.2.
měla přijímající smluvní strana legálně k dispozici před uzavřením Smlouvy,
pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami
uzavřené,smlouvy
o
ochraně
informací;
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15.4.3.

15.5.

15.6.

15.7.
15.8.

jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající smluvní strana dospěje
nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo Důvěrnými informacemi
třetístrany;
15.4.4.
po podpisu Smlouvy poskytne přijímající smluvní straně třetí osoba, jež takové
informace přitom nezíská přímo ani nepřímo od smluvní strany, jež je jejich
vlastníkem.
Odst. 15.4.2 a 15.4.4 této Smlouvy se nepoužije na informace, jež jsou předmětem
obchodního tajemství smluvních stran, zejm. informace související s předmětem
podnikání jednotlivé smluvní strany, řízení práce uvnitř i navenek apod. Po ukončení
Smlouvy může smluvní strana výslovným výčtem písemně sdělit druhé smluvní straně,
kteréinformacejižnepodléhají
režimu
tohoto
odstavce.
Smluvní strany jsou povinny při archivaci veškerých Důvěrných informací postupovat
tak, aby zabezpečily, že tyto informace nezíská jakákoli třetí osoba, která se nepodílí
na plnění Smlouvy. Pokud Smluvní strana již nebude některou z Důvěrných informací
potřebovat, je povinna veškeré takovéto informace řádně skartovat či jinak zničit tak,
abyknimnemělapřístup
žádná
třetí
osoba.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti Smlouvy z jakéhokoliv
důvodu.
Za každé porušení ustanovení o ochraně informací má poškozená smluvní strana právo
požadovat po druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 250 000 Kč
(dvěstepadesáttisíckorun
českých).

16.
16.1.

16.2.

Budou-li údaje, ke kterým smluvní strany získají v souvislosti se Smlouvou přístup, mít
povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou strany povinny přijmout
veškerá opatření k tomu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému
přístupu k těmto údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či
jinému zneužití, a zajistit nakládání s údaji druhé strany v souladu s tímto zákonem.
Takovéúdajejsoustrany
oprávněny
zpracovávat
výhradně
pro
účely
Smlouvy.
V případě, že by měl Zhotovitel zpracovávat osobní údaje pro Objednatele, zavazují se
smluvní strany uzavřít dohodu o zpracování osobních údajů dle ustanovení § 6 zákona č.
101/2000Sb.,oochraně
osobních
údajů
a
o
změně
některých
zákonů,
v
účinném
znění.

17.
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

OSOBNÍ
ÚDAJE

ODSTOUPENÍ
OD
SMLOUVY

Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy bez dalšího odstoupit v případě
vstupu do likvidace či pravomocného prohlášení konkurzu na majetek druhé smluvní
strany.
Zhotovitel může dále odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti
Objednatele, za předpokladu, že Objednatel byl písemně informován o tomto prodlení
a byla mu poskytnuta přiměřená lhůta, ne kratší než patnáct (15) pracovních dní, k
dodatečnémusplnění.
Zhotovitel může dále odstoupit od Smlouvy v případě prodlení Objednatele se
zaplacením faktury delší než jeden (1) měsíc od její splatnosti, za předpokladu, že
Objednatel byl písemně informován o tomto prodlení a byla mu poskytnuta přiměřená
lhůta,nekratšínežsedm
(7)
dní,
k
dodatečnému
splnění.
Zhotovitel může rovněž odstoupit od této Smlouvy v případě, že Objednatel trvá na
provedení plnění podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné
věci,ačkolibylnatutonevhodnost
již
dříve
Zhotovitelem
upozorněn.
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17.5.

17.6.
17.7.

Každá smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit v důsledku podstatného porušení
této Smlouvy druhou smluvní stranou, za předpokladu, že druhá smluvní strana byla
písemně informována o tomto porušení a byla jí poskytnuta přiměřená lhůta, ne kratší
neždeset(10)pracovních
dní,
k
dodatečnému
splnění.
Smluvnístranyvylučujíostatní
zákonné
možnosti
odstoupení
od
Smlouvy.
Smluvní strany sjednávají, že v případě odstoupení od Smlouvy si nebudou vracet
doposudposkytnutéplnění.

18.
18.1.
18.2.
18.3.

18.4.
18.5.

18.6.

ZÁVĚREČNÁ
USTANOVENÍ

Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají,ževztahseřídí
českým
právem.
Obě smluvní strany tímto na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu
ustanovení§1765odst.2
Občanského
zákoníku.
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 dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či
Obchodníchpodmínekvyžadují
písemnou
formu.
Smluvnístranyvylučujípoužití
ustanovení
§
1740
odst.
3
Občanského
zákoníku.
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.
Tytoobchodnípodmínky
nabývají
účinnosti
dne
14.9.2017.

VPrazedne14.9.2017
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