VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Společnosti PHYSTER TECHNOLOGY, a.s.
IČO: 270 91 937
se sídlem Praha 4 - Kamýk, Novodvorská 65/368, PSČ 142 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8937
(dále jen „Poskytovatel“)

1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Poskytovatel je poskytovatelem služeb v oblasti IT, zejména pak poskytuje služby vývoje,
rozvoje, implementace, podpory a údržby softwaru a dále služby IT analýzy, poradenství, školení
a další IT služby dle poptávky klientů (dále jen „Služby“).

1.2

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Poskytovatele 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 na základě
smlouvy o poskytnutí Služeb (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a osobou
mající zájem o poskytnutí Služeb (dále jen „Objednatel“) (Poskytovatel a Objednatel společně
dále jen „Smluvní strany“) za účelem poskytnutí Služeb Objednateli.

1.3

Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.4

Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné individuálně písemně sjednat ve
Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních
podmínek.

1.5

Tyto Obchodní podmínky se vztahují výlučně na případy, kdy Objednatelem je osoba, jež jedná
při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti (podnikatel).

1.6

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 SMLUVNÍHO VZTAHU

2.1

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli řádně a s náležitou péčí Služby v rozsahu, ve
lhůtě a způsobem specifikovaným ve Smlouvě a v těchto Obchodních podmínkách. Objednatel
je povinen převzít plnění specifikované ve Smlouvě a poskytnuté Poskytovatelem, zaplatit za něj
cenu dle Obchodních podmínek a poskytnout Poskytovateli veškerou potřebnou součinnost.
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UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1

Veškerá
prezentace
Služeb
uvedená
na
webové
stránce
Poskytovatele
http://www.physter.com/ (dále jen „Webová stránka“) je informativního charakteru a
Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto Služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2
Občanského zákoníku se nepoužije.

3.2

V případě zájmu Objednatele o poskytnutí Služeb ze strany Poskytovatele zašle Objednatel
Poskytovateli nezávaznou poptávku Služeb (dále jen „Poptávka“). Poptávka může být učiněna

prostřednictvím formuláře v rámci Webové stránky, telefonicky nebo e-mailem prostřednictvím
příslušných kontaktů Poskytovatele či osobně. Poptávka má výhradně informativní a nezávazný
charakter a není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 Občanského zákoníku.
3.3

Při poptávání Služeb je Objednatel povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené
Objednatelem při poptávání Služeb jsou Poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel
nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu, pokud Objednatel uvede nesprávné či
nepřesné údaje.

3.4

Na základě Poptávky učiní Poskytovatel Objednateli písemnou nabídku na uzavření Smlouvy
(dále jen „Nabídka“), přičemž Poskytovatel není obsahem Poptávky vázán. Smluvní vztah mezi
Poskytovatelem a Objednatelem (Smlouva) vzniká doručením přijetí Nabídky (akceptací) ze
strany Objednatele Poskytovateli ve formě vyžadované těmito Obchodními podmínkami.

3.5

Smlouva je uzavírána v listinné podobě, případně elektronicky za užití ověřeného podpisu
Objednatele. Požadavek listinné formy je dodržen i v případě výměny naskenovaného textu
Smlouvy opatřeného vlastnoručními podpisy Smluvních stran či jejich zástupců.

3.6

Smluvní strany si ve Smlouvě zejména sjednají:
a)

Službu, specifikaci rozsahu a způsobu poskytování Služby,

b)

termín poskytování Služby,

c)

způsob předání výsledků Služby,

d)

odměnu za Službu a způsob její úhrady,

e)

informace o dalších nákladech spojených s poskytováním Služby.

3.7

V případě, že se bude potvrzení Nabídky ze strany Objednatele lišit od původní Nabídky, musí
Objednatel tuto skutečnost písemně uvést. Tyto změny se budou považovat za nový návrh
Nabídky s tím, že v takovém případě dojde k uzavření Smlouvy okamžikem, kdy je Objednateli
doručen souhlas Poskytovatele s takto upraveným zněním Nabídky, jinak ke vzniku Smlouvy,
potažmo povinnosti poskytnout Službu (a s tímto souvisejícím právům a povinnostem) nedojde,
a to ani v případech, kdy půjde o dodatek či odchylku podstatně neměnící původní Nabídku či
podmínky stanovené těmito Obchodními podmínkami.

3.8

Poskytovatel si vyhrazuje jednání o Nabídce kdykoliv přerušit nebo ukončit, ustanovení § 1729
Občanského zákoníku se nepoužije.

3.9

Uzavřením Smlouvy Objednatel stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi
souhlasí. Na Obchodní podmínky je Objednatel dostatečným způsobem před vlastním
uzavřením Smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
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ODMĚNA ZA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1

Objednatel se zavazuje platit Poskytovateli za Služby odměnu sjednanou ve Smlouvě (dále jen
„Odměna“).

4.2

Nebylo-li (zejména ve Smlouvě) sjednáno jinak, Odměna je splatná jednou měsíčně na základě
faktury vystavené Poskytovatelem za Služby poskytnuté v uplynulém měsíci. Splatnost
jednotlivých faktur je [14] dnů. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu

podle platných právních předpisů. Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit nejdříve první den
následující po kalendářním měsíci, kdy bylo Dílčí plnění poskytnuto. V případě prodlení
Objednatele s placením faktur je Poskytovatel oprávněn po Objednateli požadovat smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky denně za každý, byť započatý, den prodlení. Nárok na
náhradu škody tímto není dotčen.
4.3

K Odměně se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy. Pokud
není sjednáno jinak, dnem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění se pro účely DPH rozumí
poslední den v kalendářním měsíci, ve kterém bylo plnění dle této Smlouvy poskytováno.

4.4

Poskytovatel je povinen přiložit k faktuře za příslušný kalendářní měsíc přehled o časovém a
věcném rozsahu poskytnutých Služeb spolu s kalendářním přehledem dnů, ve kterých
poskytoval pro Objednatele Služby dle Smlouvy (dále jen „Timesheet“).

4.5

V případě, že Objednatel nesouhlasí s obsahem Timesheetu přiloženého k faktuře, resp.
s rozsahem poskytnutých Služeb, je oprávněn písemně namítnout své výhrady k obsahu
Timesheetu a tyto své písemné námitky doručit Poskytovateli do pěti (5) dnů ode dne doručení
Timesheetu. Pokud tak Objednatel neučiní, je povinen bez dalšího uhradit částku uvedenou ve
faktuře vystavené Poskytovatelem v plné výši.

4.6

Není-li ujednáno jinak, Odměnu a případné náklady spojené s poskytováním Služby dle Smlouvy
Objednatel uhradí Poskytovateli bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele.

4.7

Není-li uvedeno výslovně jinak, zahrnuje Odměna i veškeré náklady spojené s prováděním
Služeb.

4.8

V případě bezhotovostní platby je závazek Objednatele uhradit Odměnu splněn okamžikem
připsání příslušné celé částky na účet Poskytovatele.
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PROVÁDĚNÍ SLUŽEB

5.1

Je-li obsahem Služby dílo, pak je provedeno, je-li dokončeno a předáno Objednateli způsobem
určeným ve Smlouvě, pokud není dále v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak.
Nebezpečí škody přechází na Objednatele převzetím díla. K dílu a veškerým hmotným nosičům
dat, které budou pro plnění Služeb využity, nabývá Objednatel vlastnické právo úplným
zaplacením ceny Služeb, v rámci kterých byly tyto nosiče poskytnuty. Smluvní strany vylučují
ustanovení § 2599 Občanského zákoníku.

5.2

Objednatel se zavazuje poskytovat součinnost při plnění této Smlouvy, zejména se zavazuje
poskytovat Poskytovateli veškeré nutné informace a podklady nezbytné pro poskytnutí Služby a
zpřístupnit Poskytovateli svá zařízení, přístup k software či jiné prostředky, pokud je to nutné
k řádnému poskytnutí Služeb dle těchto Obchodních podmínek a Smlouvy. Objednatel bere na
vědomí, že neposkytnutí součinnosti může zásadním způsobem ovlivnit termín dokončení
a/nebo předání plnění dle Smlouvy Objednateli.

5.3

V případě prodlení způsobeného okolnostmi na straně Objednatele, zejména porušením jeho
povinností podle odst. 5.2 těchto Obchodních podmínek, platí, že veškeré termíny plnění
Poskytovatele se prodlužují o dvojnásobek doby, po kterou trvaly překážky a okolnosti
způsobující prodlení na straně Objednatele, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

5.4

Objednatel má právo kontrolovat provádění Služeb. Zjistí-li Objednatel, že Poskytovatel
porušuje při provádění Služeb svoji povinnost stanovenou v Obchodních podmínkách nebo ve
Smlouvě, oznámí tuto skutečnost písemně Poskytovateli. Poskytovatel v přiměřené lhůtě od
doručení oznámení zjedná nápravu a zajistí, aby Služby byly poskytovány řádným způsobem,
bude-li Objednatelovo oznámení učiněno oprávněně. Ustanovení § 2593 Občanského zákoníku
se nepoužije.

5.5

Tento článek se obdobně použije i na výsledky Služeb, které nejsou dílem.

5.6

Vývoj, rozvoj a implementace softwaru
a)

Provedení Služby, jejímž obsahem je Vývoj, rozvoj či implementace softwaru bude
osvědčeno akceptačním protokolem podepsaným Poskytovatelem i Objednatelem. V
případě, že Objednatel odmítne i přes výzvu Poskytovatele akceptační protokol podepsat
ve lhůtě Poskytovatelem určené, ačkoli je Služba v souladu s těmito Obchodními
podmínkami a Smlouvou, platí, že byla Služba řádně provedena a podpis oprávněného
zástupce Poskytovatele je dostačující pro osvědčení řádného provedení Služby. Smluvní
strany si mohou ve Smlouvě sjednat jiný způsob potvrzení dokončení.

b)

Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu po předání výsledku této Služby
Poskytovatelem zkontrolovat, zda je Služba dokončena, tedy zda odpovídá Smlouvě, a
případné vady vytknout Poskytovateli, nejpozději do 10. (slovy: desátého) pracovního dne
ode dne zpřístupnění Služby k akceptaci. V případě, že tak Objednatel řádně a včas
neučiní, platí, že Službu akceptoval ve stavu, v jakém mu byla zpřístupněna, a Služba byla
tedy řádně dokončena. Smluvní strany si mohou ve Smlouvě písemně sjednat jinak.

c)

Bude-li Odměna za příslušnou Službu Vývoje, rozvoje a implementace softwaru
Objednatelem uhrazena, aniž by došlo k výslovné akceptaci ze strany Objednatele, platí,
že Služba byla řádně a včas. V případě, že jde o uhrazení části Služby, vztahuje se toto
potvrzení k dané části.

d)

V případě, že se Smluvní strany dohodnou na poskytování plnění formou agilního
programování, bude celý proces poskytování plnění popsán ve Smlouvě.
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OCHRANA PRÁV

6.1

Poskytovatel zaručuje, že bude své plnění dle Smlouvy poskytovat v souladu s právními předpisy
a že jejich poskytováním nebude porušovat práva třetích osob, zejména pak autorská práva.

6.2

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.

6.3

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.
6.4

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.

6.5

Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za užívání výsledků Služeb způsobem, který je
nesprávný nebo není v souladu s jejich účelem, ani za žádné případné problémy Objednatele při
užívání výsledků Služby nebo jeho částí vzniklé zejména v důsledku selhání nebo chyb zařízení
Objednatele.
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UŽIVATELSKÁ A MAJETKOVÁ PRÁVA

7.1

Pokud je jakékoliv plnění Poskytovatele dle těchto Obchodních podmínek chráněné jako
nehmotný statek, např. jako autorské dílo a/nebo umělecký výkon (dále veškeré takové plnění
souhrnně jen „Autorské dílo“) zejména dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v účinném znění (dále
jen „autorský zákon“), poskytuje Poskytovatel úplným zaplacením ceny za Autorského dílo
Objednateli úplatnou nevýhradní licenci k užití Autorského díla (dále jen „Licence“).

7.2

Licence se poskytuje bez časového omezení, pro území České republiky, pouze pro účely užití
Autorského díla v souladu s účelem plnění poskytovaného v rámci Služby a tomu odpovídajícím
způsobem.

7.3

Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě, nebo postoupit Licenci na třetí osoby,
pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.

7.4

Objednatel je oprávněn Autorské dílo zveřejnit, měnit a upravovat, spojit je s jiným dílem,
zařadit je do díla souborného nebo dokončit nehotové Autorské dílo, pokud tak Poskytovatel z
jakéhokoli důvodu neučiní.

7.5

Úplata za poskytnutí Licence byla zahrnuta v Odměně za Službu, v rámci které bylo Autorské dílo
poskytnuto.

7.6

V případě, že je plnění Poskytovatele chráněno jinými obdobnými právy duševního vlastnictví,
použije se tento článek obdobně a Objednateli je k takovému plnění poskytnuta nevýhradní
licence v rozsahu Licence.

7.7

Objednatel souhlasí s tím, že součástí Služeb mohou být díla třetích stran (zejm. tzv. open-source
software), ke kterým je nutné uzavřít samostatnou smlouvou s poskytovatelem příslušného
plnění za stanovených podmínek u takového díla. Poskytovatel v takovém případně na takové
dílo Objednatele upozorní, včetně informací o licenčních podmínkách.
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PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1

Práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele související s právy z vadného plnění se řídí
Smlouvou. V případě, že není písemně sjednáno jinak, vzdává se Objednatel práv z vadného

plnění a přijímá plnění tak jak je (as is).
8.2

Podmínky řešení závad mohou být sjednány v samostatné servisní smlouvě.
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OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1

V případě, že bude v rámci poskytování Služeb Poskytovatel pověřen zpracováním osobních
údajů pro Objednatele, zavazují se Smluvní strany uzavřít samostatnou smlouvu o zpracování
osobních údajů splňující požadavky dle čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EE)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/es (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů).
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OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

10.1 Každá Smluvní strana se zavazuje dodržovat mlčenlivost o důvěrných informacích druhé Smluvní
strany, přičemž za důvěrné informace se považují všechny informace, které jsou, anebo by
mohly být součástí obchodního tajemství Smluvní strany, informace o vnitřních poměrech
Smluvní strany, o klientech Smluvní strany a veškeré informace týkající se této Smlouvy a
záležitostí spojených s jejím plněním, případně veškeré informace označené za důvěrné (dále
jen „Důvěrné informace“).
10.2 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 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 Smlouvu. Smluvní
strana se zároveň zavazuje nepoužít Důvěrné informace jinak než za účelem plnění této Smlouvy.
10.3 Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu a
jeho účinnost skončí [10 let] po ukončení účinnosti Smlouvy.
10.4 V případě, že Smluvní strany mezi sebou sjednaly samostatnou smlouvu o mlčenlivosti (dále jen
„NDA“), řídí se podmínky zachování mlčenlivosti o Důvěrných informací tímto NDA.
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UKONČENÍ SMLOUVY

11.1 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.
11.2 Každá Smluvní strana může od 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 než deset (10)
pracovních dní, k dodatečnému splnění.
11.3 Poskytovatel může od Smlouvy odstoupit
a)

z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem, za předpokladu, že Objednatel byl

písemně informován o tomto prodlení a byla mu poskytnuta přiměřená lhůta, ne kratší
než patnáct (15) pracovních dní, k dodatečnému splnění;
b)

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, ne kratší než sedm (7) dní, k dodatečnému splnění;

c)

v případě, že Objednatel trvá na provedení plnění podle zřejmě nevhodného příkazu nebo
s použitím zřejmě nevhodné věci, ačkoli byl na tuto nevhodnost již dříve Poskytovatelem
upozorněn.

11.4 Smluvní strany vylučují ostatní zákonné možnosti odstoupení od Smlouvy.
11.5 Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na povinnost dokončit poskytování příslušného plnění, které
bylo sjednáno ještě v době účinnosti Smlouvy, nedohodne-li se Objednatel s Poskytovatelem
písemně jinak.
11.6 Smluvní strany sjednávají, že v případě ukončení Smlouvy si nebudou vracet doposud
poskytnutá plnění.
11.7 Další případné možnosti ukončení Smlouvy mohou být sjednány ve Smlouvě.
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VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

12.1 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných
osob uvedených ve Smlouvě.
12.2 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 Smluvní straně
doručena. Požadavek písemné formy dodržen, i pokud je oznámení učiněno elektronickou
formou jako dokument PDF prostřednictvím emailu na výše uvedené adresy.
12.3 Písemnost, která má být dle Smlouvy doručena druhé Smluvní straně (oznámení), je doručena
dnem jejího převzetí oprávněnou osobou či doručením na adresu Smluvní strany uvedenou v
obchodním rejstříku.
12.4 Objednatel prohlašuje, že vůči fyzickým osobám uvedeným ve Smlouvě splnil informační
povinnosti dle čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
ohledně předání osobních údajů takové osoby Poskytovateli a v tomto ohledu již Poskytovatel,
jakožto samostatný správce, nemusí příslušné fyzické osoby dále informovat.
12.5 Objednatel a Poskytovatel se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této
změně druhou stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů.
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SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek nebo Smlouvy 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

dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Obchodních podmínek
vyžadují písemnou formu.
13.2 Poskytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto
doplnění a/či změna bude uveřejněna na Webové stránce a informace o tomto doplnění a/či
změně bude Objednateli zaslána na jeho kontaktní e-mail uvedený ve Smlouvě. Ke dni účinnosti
nového znění Obchodních podmínek pozbývají předchozí Obchodní podmínky účinnosti. Služby
objednané se dokončí dle aktuálního znění Obchodních podmínek v době uzavření příslušné
Smlouvy.
13.3 Poskytovatel je oprávněn uvádět poskytování plnění Objednateli dle Smlouvy ke své vlastní
prezentaci, jakožto referenci.
13.4 Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 557 Občanského zákoníku.
13.5 Ani jedna ze Smluvních stran nemá právo postoupit na třetí osobu Smlouvu či její část bez
souhlasu druhé Smluvní strany.
13.6 Každá Smluvní strana tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení
§ 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
13.7 Tyto Obchodní podmínky jakož i veškeré právní vztahy na jejich základě vznikající se řídí právním
řádem České republiky.
13.8 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.4.2019.

