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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY Gama Hard s.r.o. 
 
 

I. Všeobecná ustanovení 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky právních vztahů v souvislosti s realizací dodávek zboží a služeb (dále 

také jako „Předmět úpravy“) mezi společností Gama Hard s.r.o., se sídlem Průmyslová 7, PSČ 537 01, IČ: 25958933, 

zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17558, jakožto prodávajícím 

na straně jedné (dále také jako „dodavatel“) a fyzickou nebo právnickou osobou, jakožto kupujícím na straně druhé (dále také 

jako „odběratel“; dodavatel a odběratel dále také jako „smluvní strany“). 

2. Nedílnou součástí každé smlouvy, kterou v rámci obchodních vztahů v mezích Předmětu úpravy uzavírají dodavatel 

a odběratel (dále rovněž jako „Smlouva“), budou tyto Všeobecné obchodní podmínky dodavatele (dále také jako „VOP“). 

Použití jakýchkoli všeobecných podmínek odběratele či jiných všeobecných obchodních podmínek je vyloučeno, ledaže tyto 

dodavatel předem výslovně (nikoliv odkazem) písemně akceptoval. Součástí Smlouvy jsou rovněž písemná oboustranně 

akceptovaná právní jednání smluvních stran. 

3. Nositelem autorských práv k dílům vytvořeným dodavatelem, jeho zaměstnanci či pověřenými třetími osobami, či jiným 

právům duševního vlastnictví dodavatele a/nebo osob, které dodavateli udělily příslušná oprávnění, především k software, 

náčrtům, výkresům a jiným podkladům, včetně technických řešení či postupů, je v neomezeném rozsahu dodavatel. Odběratel 

není oprávněn předměty duševního vlastnictví dodavatele bez jeho předchozího výslovného písemného souhlasu 

zpřístupňovat třetím osobám. Obdobné předměty duševního vlastnictví odběratele je dodavatel oprávněn zpřístupnit třetím 

osobám, pokud je to nutné pro plnění dle Smlouvy. 

4. Odběratel je oprávněn k nevýhradnímu užití software a firmware, které jsou dodávány společně se zbožím a službami, a to 

výlučně k užití v nepozměněné podobě na dodaném zboží a službách. 

5. Dodavatel je vždy oprávněn plnit předmět Smlouvy předčasně anebo částečně a odběratel je povinen předčasné anebo 

částečné plnění předmětu Smlouvy převzít. 

6. Náhrada škody dle těchto VOP zahrnuje i náhradu marně vynaložených výdajů. 

7. Veškeré nabídky dodavatele se považují za orientační a nezávazné. 

8. Objednávky učiněné na základě nabídek dodavatele se považují za návrh na uzavření Smlouvy, který dodavatel přijímá 

(rozhodne-li se dle vlastní volby k přijetí takovéhoto návrhu) písemným potvrzením (přijetím nabídky). Údaje obsažené v 

objednávce odběratele jsou závazné a tento není oprávněn učiněnou objednávku následně odvolat, zrušit ani jakkoli měnit 

bez výslovného souhlasu dodavatele. 

9. Pro uzavření i obsah Smlouvy a objem zboží a služeb k dodání je rozhodující potvrzení objednávky dodavatelem. 

10. Dodavatel neodpovídá za nedodání zboží a služeb v případě, že k němu dojde bez jeho zavinění v důsledku jednání osoby, 

která dodává toto zboží a služby nebo jeho část nebo části pro jeho výrobu dodavateli. V takovém případě o tom dodavatel 

odběratele bez zbytečného odkladu informuje, je oprávněn od Smlouvy odstoupit a jako jediný nárok odběratele vrátí 

odběrateli cenu za dodání tohoto zboží a služeb či její část, pokud již byla uhrazena. 

11. Odběratel je povinen učinit objednávku v písemné formě prostřednictvím dopisu, emailu či faxu. 

 

II. Ceny, platební podmínky, započtení 

1. Cena dodávaného zboží a služeb bude vždy určena předem v cenové nabídce, není-li dohodnuto jinak. Cena je závazná od 

okamžiku uzavření Smlouvy. 

2. Odběratel bere na vědomí, že ceny za zboží a služby uvedené v cenové nabídce, platí jen pro dodávku, tam uvedeného 

množství zboží a služeb, není-li sjednáno jinak. 

3. Dodavatel si vyhrazuje právo v případě objednávky zboží a služeb v hodnotě menší než 100 EUR bez DPH (či ekvivalentu 

v jiné měně) účtovat manipulační poplatek ve výši 20 EUR (či ekvivalent v jiné měně) a odběratel je povinen tento poplatek 

dodavateli uhradit, pokud není dohodnuto jinak. 

4. Ceny dodavatele platí „ze závodu dodavatele“ (EXW Chrudim, Česká republika). Nevyplyne-li z konkrétní Smlouvy jinak, 

nezahrnují ceny zákonem stanovenou daň z přidané hodnoty ani žádné jiné daně či poplatky. Poštovné či přepravné, balné, 

jakož i jakékoli jiné obdobné náklady budou účtovány zvlášť ve výši dle ujednání smluvních stran anebo – nebude-li takovéto 

ujednání – v obvyklé výši. 

5. V případě, že ve Smlouvě bude sjednána rovněž montáž či instalace zboží dodavatelem a není-li ujednáno jinak, hradí 

odběratel vedle ceny zboží a služeb také vynaložené vedlejší náklady jako např. cestovné a přepravné. 

6. Odběratel je povinen provést všechny platby tak, aby dodavatel obdržel sjednanou cenu bez započítání jakýchkoliv 

bankovních poplatků. 

7. Zápočet jakýchkoliv pohledávek odběratele proti nároku dodavatele na zaplacení ceny, jakož i jakéhokoliv jiného peněžitého 

plnění podle Smlouvy není možný bez předchozího písemného souhlasu dodavatele. To neplatí pro pohledávky, které byly 

odběrateli přiznány na základě pravomocného soudního rozhodnutí. 

8. Odběratel není oprávněn postoupit pohledávky za dodavatelem na třetí osoby. 
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9. V případě porušení povinností ze strany odběratele, zejména při prodlení s platbou či zálohovou platbou, nebo prodlení 

s neodebráním zboží, je dodavatel oprávněn (dle vlastní volby) odstoupit od Smlouvy anebo pozastavit plnění (včetně 

nevydání zboží). Odběratel je povinen v případě odstoupení vydat zboží dodavateli či jím pověřené osobě (dle pokynu 

dodavatele) a poskytnout v tomto směru veškerou součinnost. Závazky vzniklé za doby trvání smlouvy (zejména smluvní 

pokuty, úhrada skladného apod. odstoupením nezanikají). 

10. Nebude-li ve Smlouvě určeno jinak, činí lhůta splatnosti závazků 14 dnů ode dne doručení vyúčtování/faktury. 

 

III. Výhrada vlastnictví 

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny zboží odběratelem. 

2. Až do úplného uhrazení ceny zboží nesmí odběratel zboží zastavit ani jinak zatížit. K dalšímu prodeji zboží může odběratel 

přistoupit pouze po písemném souhlasu dodavatele v rámci běžného obchodování a za podmínky, že jeho zákazník uhradil 

cenu zboží nebo si odběratel vyhradil, že vlastnictví přechází na zákazníka až k okamžiku uhrazení ceny zboží. 

3. V případě uplatnění práv třetích osob ke zboží ve vlastnictví dodavatele je odběratel povinen dodavatele o tom neprodleně 

informovat a předat mu k uplatnění jeho práv vůči třetí osobě všechny potřebné podklady. 

 

IV. Dodání zboží, prodlení 

1. Dodání zboží a služeb se uskutečňuje v souladu s podmínkami a dodacími lhůtami uvedenými v potvrzení objednávky 

dodavatelem. 

2. Pokud odběratel neposkytne dodavateli nutnou součinnost k včasnému dodání zboží a služeb, příp. instalaci či montáži zboží 

(zajištění podkladů, potřebných povolení nebo schválení) a dodavatel z tohoto důvodu své závazky včas nemůže splnit, lhůty 

pro plnění závazků dodavatele se přiměřeně prodlouží o dobu prodlení odběratele s poskytnutím součinnosti. To neplatí 

v případě, že je prodlení způsobeno zaviněním dodavatele. 

3. Lhůty pro plnění závazků dodavatele se přiměřeně prodlouží i v případě zásahu překážky mimo vůli dodavatele, jako je např. 

mobilizace, epidemie, pandemie, válka, teroristický útok, povstání, napadení počítačovým virem či jiný útok třetích osob na 

IT systém dodavatele, stávka, výluka, omezení na základě právních předpisů (zejména České republiky, Spolkové republiky 

Německo, Spojených států amerických či jiných použitelných národních, evropských nebo mezinárodních předpisů), porušení 

závazku třetí osoby vůči dodavateli nebo podobné události či jiná okolnost, jež nastala nezávisle na vůli dodavatele a brání 

mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by dodavatel tuto překážku nebo její následky odvrátil 

nebo překonal. 

4. V případě prodlení dodavatele s dodávkou zboží a služeb bude odběratel – v případě, že prokáže, že mu tímto vznikla škoda 

– oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši vždy 0,05% ceny části dodávky, s jejímž dodáním je dodavatel v prodlení, za 

každý ukončený týden prodlení, vždy však maximálně do výše 5% ceny takovéto části dodávky. 

5. Nárok odběratele na náhradu škody způsobenou v důsledku prodlení dodavatele vedle smluvním pokuty i ve výši, která 

přesahuje smluvní pokutu stanovenou v předchozím odstavci, je vyloučen a odběratel se takových nároků výslovně vzdává. 

6. Odběratel je oprávněn odstoupit od Smlouvy jen tehdy, pokud prodlení s dodáním zboží a služeb představuje porušení 

Smlouvy podstatným způsobem a bylo způsobeno zaviněným porušením povinnosti dodavatele. 

7. Odběratel je povinen na žádost dodavatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů ode dne doručení takové 

výzvy, dodavateli sdělit, zda z důvodu prodlení s dodávkou odstupuje od Smlouvy nebo na dodání zboží a služeb trvá, přičemž 

pokud Odběratel na dodání zboží a služeb trvá, dohodnou se smluvní strany na nových podmínkách dodání zboží a služeb. 

8. Pokud bude termín odeslání či dodání zboží a služeb prodloužen na žádost odběratele (kterou však dodavatel není povinen 

akceptovat) o více než měsíc po tom, co dodavatel odběrateli sdělil, že zboží je připraveno k dodání, je odběratel povinen 

dodavateli uhradit za každý započatý měsíc poplatek za uskladnění zboží ve výši 0,5% ceny zboží k dodání, maximálně však 

ve výši 5 %. 

9. V případě prodlení odběratele s odebráním zboží a služeb je dodavatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši vždy 

0,05% ceny části dodávky, s jejímž odběrem je odběratel v prodlení, za každý ukončený týden prodlení, vždy však maximálně 

do výše 5% ceny takovéto části dodávky. 

 

V. Přechod nebezpečí škody 

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele: 

a) v případě dodávky zboží bez instalace nebo montáže k okamžiku odeslání zboží nebo jeho připravenosti k předání; 

b) v případě dodávky zboží včetně instalace nebo montáže k okamžiku dokončení dodávky nebo, je-li to sjednáno, po 

úspěšném zkušebním provozu. 

2. Pokud dojde k prodlení s dodávkou zboží nebo s jeho instalací či montáží z důvodů na straně odběratele, přechází nebezpečí 

škody na zboží na odběratele již k okamžiku počátku prodlení odběratele. 

mailto:gamahard@gamahard.cz
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VI. Instalace a montáž 

1. V případě, že mezi smluvními stranami bude sjednána i instalace či montáž zboží dodavatelem, je odběratel na své náklady 

povinen řádně a včas zajistit zejména: 

a) provedení všech zemních, stavebních a dalších vedlejších prací, a to včetně účasti odborných a pomocných pracovníků, 

a použití stavebního materiálu a nářadí nutných k těmto výkonům; 

b) předměty a materiály nutné pro montáž a uvedení do provozu, jako jsou lešení, zdvihací a jiná zařízení a potřebná paliva 

a maziva; 

c) energii a vodu v místě, ve kterém bude potřebné jejich použití, a to včetně přípojek, topení a osvětlení; 

d) u místa instalace či montáže dostatečně velké, vhodné, suché a uzamykatelné prostory pro uložení strojních dílů, přístrojů, 

materiálu, nářadí atd., a pro montážní personál přiměřené pracovní a pobytové prostory včetně okolnostem přiměřeného 

sociálního zařízení; dále je odběratel povinen za účelem ochrany majetku dodavatele a montážního personálu na staveništi 

přijmout taková opatření, jaká by přijal dobrý hospodář k ochraně svého vlastního majetku; 

e) specifický ochranný oděv pro pracovníky dodavatele a ochranná opatření, která jsou v důsledku specifických okolností 

v místě montáže nutná. 

2. V případě, že mezi stranami bude sjednána i instalace či montáž zboží dodavatelem, je odběratel dále povinen před 

zahájením montážních prací poskytnout dodavateli, a to i bez vyzvání, informace o poloze skrytě vedených rozvodů elektřiny, 

plynu a vody nebo obdobných zařízení, jakož i jiné potřebné informace a informace o statice. 

3. Odběratel je povinen zajistit, aby všechny přípravné práce byly před zahájením instalace či montáže v takovém stavu, aby 

mohla být instalace nebo montáž provedena dle dohody smluvních stran a bez přerušení; příjezdové cesty a místo instalace 

nebo montáže musí být dostatečně vyrovnané a vyklizené. 

4. Odběratel je povinen nést v přiměřeném rozsahu náklady za prostoje a dodatečné nutné cesty dodavatele nebo montážního 

personálu, dojde-li k prodlení s instalací, montáží či následným uvedením do provozu v důsledku okolností, za které není 

dodavatel odpovědný. 

5. Odběratel je povinen potvrdit dodavateli bez zbytečného odkladu délku strávené pracovní doby montážního personálu, a to 

jedenkrát (1 x) týdně, a stejně tak i ukončení instalace, montáže, předání zboží či jeho uvedení do provozu. 

6. V případě, že mezi smluvními stranami bude sjednána i instalace či montáž zboží dodavatelem, považuje se zboží za dodané 

okamžikem uvedeným v předávacím protokolu podepsaným oběma smluvními stranami. V případě, že odběratel bezdůvodně 

odmítne předávací protokol podepsat, považuje se zboží za dodané okamžikem odmítnutí podpisu odběratelem. 

 

VII. Převzetí 

1. Odběratel nesmí převzetí plnění odmítnout pouze z důvodu nepodstatných či drobných vad. 

 

VlIl. Vady zboží 

1. Dodavatel odpovídá za vady zboží, které váznou na zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na odběratele, přičemž 

řádně oznámené vady, za něž je dodavatel odpovědný, budou odstraněny způsobem, který dodavatel uzná za vhodný 

a účelný. Ustanovení § 2106 až § 2107 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jako „OZ“) se nepoužijí. 

2. Nároky odběratele z odpovědnosti za vady se promlčují ve lhůtě jednoho roku, nejedná-li se o případy dle § 630 odst. 2 OZ, 

ve kterých nelze kratší promlčecí lhůtu sjednat. 

3. Vady zboží a služeb musí být odběratelem dodavateli vytknuty písemně a bezodkladně po jejich zjištění, nebo poté, co mohly 

být při vynaložení dostatečné péče odběratelem zjištěny, vždy však nejpozději do 7 dnů ode dne jejich zjištění. 

4. Při vytknutí vad nemá odběratel právo pozastavit jakékoli platby ceny zboží či její části. Ustanovení §2108 OZ se nepoužije. 

Pokud byly vady vytknuty neoprávněně, je dodavatel oprávněn požadovat po odběrateli náhradu vzniklých nákladů 

a odběratel je povinen tyto dodavateli nahradit. 

5. Lhůtu k odstranění případných vad stanoví v nejkratší možné lhůtě v rámci svých provozních možností dodavatel. 

6. Pokud se bude odstranění vad jevit jako nemožné či neekonomické, je dodavatel oprávněn poskytnout odběrateli přiměřenou 

slevu z ceny s přihlédnutím k rozsahu a charakteru vady. 

7. Za vady se nepovažují pouze nepodstatné odchylky od sjednaných vlastností, pouze nevýznamná omezení použitelnosti 

zboží, přirozené opotřebení nebo vady, které vznikly po okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží a vady vzniklé 

v důsledku chybného nebo nedbalého zacházení, neadekvátního užívání, užití nevhodných provozních prostředků, vadných 

stavebních prací, poškození způsobená vnějšími vlivy v důsledku přírodních či jiných jevů, živelných pohrom či vyšší mocí, 

užití nevhodného základového podloží nebo v důsledku zvláštních vnějších vlivů, které nejsou ve Smlouvě předvídány, jakož 

i v případě nereprodukovatelných softwarových chyb. Odpovědnost za vady není dána rovněž v případě, pokud odběratel 

nebo třetí osoba provedou neodborné změny nebo neodborné montážní /demontážní nebo údržbové práce. 

8. Dodavatel není povinen zajišťovat náhradní dodávky zboží či jeho částí, které se již nevyrábí a není dostupné. Vadné díly, 

které budou při odstraňování vad nahrazeny jinými, se stávají majetkem dodavatele.  
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9. Odběratel není oprávněn postoupit jakékoliv nároky z vad na třetí osoby. 

10. Údaje o technické specifikaci zboží či jakékoli jiné údaje na zboží či jeho obalech či dokumentaci ke zboží nejsou považovány 

za záruku za zboží, nebo záruku za jakost. 

11. Odběratel bere na vědomí, že zboží, které je předmětem Smlouvy, představuje standardizované produkty, které nemohou 

vyhovovat všem různým způsobům užití. Je povinností odběratele zajistit, aby objednané zboží odpovídalo konkrétním 

požadavkům odběratele a konkrétním podmínkám užití. Dodavatel nemá v tomto ohledu vůči odběrateli žádné kontrolní nebo 

informační povinnosti. 

12. Veškeré vyměněné díly a zboží po provedení oprav, nebo výměny zůstávají ve vlastnictví dodavatele pro pozdější analýzu 

materiálu a důvodu jeho poškození. Po provedení potřebných úkonů bude bezplatně zlikvidován. 

13. V případě, že zakoupené zboží je vadné, je na odběrateli dopravit jej v rámci reklamačního řízení na svoje náklady do sídla 

dodavatele, kterým je Průmyslová 7, Chrudim, 537 01. Toto ustanovení je platné v případě, že podmínky nebyly smlouvou 

stanoveny jinak, což se týká především rozměrných a objemných zařízení, které nelze běžně převážet. Dopravu zboží po 

vyřízení reklamace zpět k odběrateli řeší dodavatel na své náklady. 

 

IX. Duševní vlastnictví, právní vady 

1. Není-li sjednáno jinak, je dodavatel povinen zajistit, aby nebyla porušena práva duševního vlastnictví třetích osob v souvislosti 

s dodávkou zboží pouze v zemi místa dodání. Pokud třetí osoba uplatní oprávněná práva z důvodu porušení práv duševního 

vlastnictví vůči odběrateli, odstraní dodavatel vadu následovně: 

a) dodavatel opatří dle své vlastní volby na své náklady pro příslušné zboží řádné užívací právo nebo ho změní nebo vymění 

tak, aby právo duševního vlastnictví nebylo porušováno. Pokud to dodavatel nemůže za přiměřených podmínek zajistit, 

přísluší odběrateli práva z odpovědnosti za vady za podmínek čl. VlIl. VOP; 

b) povinnosti dodavatele k náhradě škody se řídí dle čl. XII. VOP: 

c) odběratel však má práva dle tohoto odstavce pouze v případě, že odběratel dodavatele o nárocích uplatněných třetí 

osobou neprodleně písemně informuje a neučiní nic, co by vylučovalo uplatnění námitek vůči třetí osobě dodavatelem 

nebo dohodu mezi dodavatelem a třetí osobou. Pokud odběratel přestane zboží z důvodů zmírnění škody nebo z jiných 

závažných důvodů užívat, je povinen danou třetí osobu upozornit na to, že ukončením užívání porušení práva neuznává. 

2. Nároky odběratele dle odst. 1 tohoto článku VOP jsou vyloučeny, pokud porušení práva duševního vlastnictví třetí osoby sám 

způsobil. 

3. Nároky odběratele dle odst. 1 tohoto článku VOP jsou dále vyloučeny, jestliže dojde k porušení práva v důsledku speciálního 

zadání odběratele, v důsledku užití zboží, které dodavatel nemohl předvídat nebo v důsledku toho, že odběratel zboží změní 

nebo použije současně s výrobky nedodanými dodavatelem. 

4. V případě jiných právních vad se použije úprava odpovědnosti za vady za podmínek čl. VlIl. VOP. 

 

X. Výhrada plnění 

1. Dodavatel je povinen plnit pouze v případě, že plnění nebude v rozporu s použitelnými právními předpisy (zejména České 

republiky, Spolkové republiky Německo, Spojených států amerických či s jinými použitelnými národními, evropskými nebo 

mezinárodními předpisy) a takové plnění nebude ani předmětem embarg nebo jiných sankcí. 

2. Odběratel je povinen dodavateli sdělit všechny informace a dodat všechny potřebné podklady potřebné pro uskutečnění 

dodávky zboží v souladu s požadavky odběratele, zejména s ohledem na vývoz, transport či dovoz zboží. 

 

XI. Nemožnost plnění, změna okolností 

1. V případě nemožnosti plnění je odběratel oprávněn požadovat náhradu škody vůči dodavateli pouze za podmínky, že tato 

nemožnost plnění nastala v důsledku zavinění dodavatele. Nárok odběratele na náhradu škody je omezen maximálně do 

výše 10 % kupní ceny té části zboží a služeb bez DPH, u které nemožnost plnění nastala. To neplatí v případech, ve kterých 

nelze dle zákona náhradu újmy předem omezit. Právo odběratele na odstoupení od smlouvy za podmínek těchto VOP tím 

není dotčeno. 

2. Pokud okolnosti uvedené v čl. IV. odst. 3 VOP podstatně změní ekonomický význam nebo obsah závazku dodat zboží 

a služby nebo podstatně ovlivní podnikání dodavatele, zavazují se smluvní strany, že svá práva a povinnosti ze Smlouvy 

upraví tak, aby práva a povinnosti odpovídaly poctivému obchodnímu styku. V případě, že dohody dle věty předchozí nelze 

dosáhnout, je dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

3. Odběratel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ. Tím nejsou dotčena práva 

dodavatele vyplývající ze změny okolností v souladu s § 1765 a § 1766 OZ. 
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XII. Náhrada újmy a její omezení 

1. Pokud není v těchto VOP sjednáno jinak, smluvní strany se dohodly, že nároky odběratele na náhradu újmy z jakéhokoliv 

právního důvodu jsou vyloučeny a odběratel se jich výslovně vzdává. 

2. Omezení náhrady újmy neplatí v případě: 

a) úmyslného způsobení újmy; 

b) způsobení újmy z hrubé nedbalosti; 

c) způsobení újmy na přirozených právech člověka na životě. 

3. Pokud to zákon dovoluje, je povinnost k náhradě újmy dále omezena jen na běžné újmy, které mohl dodavatel rozumně 

předvídat. 

 

XIII. Příslušný soud a rozhodné právo 

1. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány výlučně u obecných soudů České republiky, a to 

u soudů místně příslušných podle sídla dodavatele. 

2. Na veškeré právní vztahy vznikající ze Smlouvy se použije české právo s vyloučením kolizních norem a s vyloučením Úmluvy 

OSN o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva). 

 

XIV. Ochrana důvěrných informací 

1. Smluvní strany se dohodly, že všechny informace, které si navzájem poskytly v rámci uzavírání a plnění Smlouvy, dále 

informace tvořící její obsah a informace, které si poskytnou, nebo jinak vyplynou z jejího plnění, zůstanou utajené. 

2. Smluvní strany se dohodly, že utajené informace neprozradí třetím osobám a přijmou taková opatření, aby znemožnily jejich 

přístupnost třetím osobám. Toto neplatí v případech, kdy 

a) smluvní strany mají takovou povinnost stanovenou zákonem, 

b) informace poskytnou osobám, které mají zákonem danou povinnost mlčenlivost, 

c) informace se stanou (popř. se již staly) veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinnosti vyplývající 

z tohoto ustanovení. 

 

XV. Závaznost Smlouvy/VOP 

1. Pokud by se některé z ustanovení Smlouvy a/nebo VOP stalo zcela nebo částečně neplatným, zůstává tím platnost ostatních 

ustanovení nedotčena. 

2. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.05.2023. 

 

 

 

 
Tomáš Tvrdík 

jednatel 
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