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Všeobecné obchodní podmínky aplikace bluTacho 

Registrací a dalším používáním aplikace bluTacho vyjadřuje Nabyvatel svůj souhlas s níže 

uvedenými Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“). 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na Smlouvu a veškeré následné dohody 

sjednané mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem ve spojitosti s aplikací bluTacho, přičemž jsou 

tímto výslovně do zmíněné Smlouvy a dohod zahrnuty.  

Výslovně se sjednává, že se nepoužijí všeobecné obchodní podmínky nebo jakékoli jiné 

podmínky Nabyvatele. 

1. Vymezení základních pojmů 

Není-li výslovně uvedeno jinak, mají následující slova a výrazy v těchto Všeobecných 

obchodních podmínkách aplikace bluTacho níže uvedené významy: 

Poskytovatelem je společnost DC NEST a.s., se sídlem Praha 10, Korunní 1208/74, 

Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO: 06268102, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22686, která je vykonavatelem majetkových 

autorských práv k Software. 

Nabyvatelem je podnikající fyzická či právnická osoba, které bylo na základě Smlouvy 

umožněno užívání Software v rámci její podnikatelské činnosti. 

Uživatelem se rozumí fyzická osoba pověřená Nabyvatelem k přístupu do Software a k jeho 

užití prostřednictvím přihlášení z Uživatelského účtu. 

Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem, jejímž 

předmětem je poskytnutí Licence k užívání Software, uzavřená: 1. elektronicky vyplněním 

a odesláním registračního formuláře na Stránkách Poskytovatele, nebo 2. písemně. Smlouvu 

tvoří smluvní formulář a jeho přílohy, včetně těchto Všeobecných obchodních podmínek 

aplikace bluTacho, Podmínek zpracování osobních údajů a Zpracovatelské smlouvy. 

VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Nabyvatele při poskytování 

Software na základě Smlouvy. Odchylné ujednání ve Smlouvě má před VOP přednost. 

Licencí se rozumí nevýhradní, nepřenositelné právo užívání Software v rozsahu sloužícím 

k řádnému užívání Softwarového na sjednaném území, po sjednanou dobu za podmínek 

uvedených ve Smlouvě. 

Software se rozumí aplikace bluTacho pro profesionální řidiče a společnosti podnikající  

v oblasti automobilové dopravy, která usnadňuje plnění jejich povinností. Aplikace se skládá 

z mobilní a serverové části. 

Instance je účet Nabyvatele v aplikaci bluTacho. Instance je založena vyplněním  

a odesláním registračního formuláře na Stránkách Poskytovatele. 

Administrátorský účet je účet vytvořený Nabyvatelem za účelem spravování Instance  

a Uživatelských účtů. 

https://www.fakturoid.cz/ochrana-osobnich-udaju
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Uživatelský účet je účet vytvořený Nabyvatelem pro užívání aplikace bluTacho  

s vlastními přístupovými údaji k Instanci. 
Konektor API je programové rozhraní Software, které umožňuje pracovat s daty uvnitř 

serverové části aplikace bluTacho z aplikací třetích stran. 

Poplatek je odměna (licenční poplatek) za užívání Software za Vyúčtovací období. 

Vyúčtovací období trvá jeden kalendářní měsíc, s výjimkou prvního a posledního 

Vyúčtovacího období, které mohou být kratší. První Vyúčtovací období počíná dnem 

aktivace režimu placeného užívání Software a končí posledním dnem příslušného 

kalendářního měsíce, ve kterém začalo běžet. Poslední Vyúčtovací období je kalendářní 

měsíc, ve kterém dojde k ukončení užívání Software v souladu se Smlouvou.  

Zrušení účtu / Instance je smazání jednoho nebo všech Uživatelských účtů a všech dat 

spojených s rušeným účtem.  

Vyšší moc znamená jakoukoliv událost, jež nastala nezávisle na vůli dotčené smluvní strany 

a brání jí ve splnění její smluvní povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by 

smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, včetně např. 

přerušení telekomunikací, dodávky elektrické energie, služeb mobilní komunikace, 

opoždění nebo váznutí dodávek dodavatelů Poskytovatele, neúplných dodávek ze strany 

dodavatelů Poskytovatele a situací, kdy se následkem okolností, které nelze spravedlivě 

přisoudit Poskytovateli, nepodařilo opatřit všechny produkty nebo služby třetích stran 

potřebné k řádnému plnění Smlouvy Poskytovatelem.  

Stránkami Poskytovatele se rozumí webové stránky na adrese https://www.blutacho.com/. 

2. Zkušební doba užívání Software 

1. Na základě uzavřené Smlouvy poskytuje Poskytovatel Nabyvateli právo užívat 

Software po sjednanou dobu v plném rozsahu bezplatně, a to za účelem seznámení se  

s jeho funkcemi. Zkušební doba začíná běžet založením Instance v aplikaci bluTacho. 

2. Rozhodne-li se Nabyvatel po uplynutí Zkušební doby v užívání Software pokračovat 

převodem Instance do režimu placeného užívání, data Nabyvatele vložená do Software 

zůstanou zachována. V případě, že se Nabyvatel po uplynutí Zkušební doby nerozhodne 

pokračovat v užívání Software, budou po uplynutí šedesáti (60) dnů od skončení 

Zkušební doby veškerá data Nabyvatele vložená do Software smazána. 

3. Rozsah užívání Software ve Zkušební době: 

a) časový rozsah: 30 dní od založení Instance, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak; 

b) územní rozsah: neomezený; 

c) množstevní rozsah: dle množství vytvořených Uživatelských účtů. 

4. Na užívání Software Nabyvatelem ve Zkušební době se vztahují veškeré povinnosti a 

omezení sjednané ve Smlouvě s výjimkou těch, které  se  dle  své  povahy  vztahují  

pouze k placenému užívání Software. 
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5. Zkušební doba skončí: 1. uplynutím sjednané doby; před uplynutím sjednané doby 

zkušební doba skončí 2. převodem Instance do režimu placeného užívání,  

3. ukončením Smlouvy. 

6. Kdykoliv během Zkušební doby, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jejího uplynutí, 

může Nabyvatel prostřednictvím uživatelského rozhraní Software aktivovat režim 

placeného užívání. Touto aktivací Nabyvatel projeví souhlas s dalším užíváním 

Software za sjednanou úplatu. 

7. Nabyvatel není oprávněn opakovaně zneužívat Zkušební dobu Software za účelem 

vyhnutí se zaplacení Poplatku. V případě, že Poskytovatel zjistí, že si Nabyvatel již 

v minulosti založil Instanci v aplikaci bluTacho a využil Zkušební doby bez převodu do 

režimu placeného užívání, je oprávněn okamžitě Instanci Nabyvatele zrušit. 

3. Placené užívání Software 

1. Na základě uzavřené Smlouvy, aktivace režimu placeného užívání a současného 

zaplacení Poplatku poskytuje Poskytovatel Nabyvateli právo užívání Software,  

a to v tomto rozsahu: 

a) časový rozsah: období uvedené ve Smlouvě; 

b) územní rozsah: neomezený; 

c) množstevní rozsah: dle množství vytvořených Uživatelských účtů. 

4. Ceny a platební podmínky 

1. Užívání Software v režimu placeného užívání je spojeno s povinností Nabyvatele platit 

Poskytovateli Poplatek. Nabyvatel je srozuměn s tím, že povinnost platit Poplatek není 

vázána na faktické využívání Software ze strany Nabyvatele v příslušném Vyúčtovacím 

období ani na rozsah tohoto využívání. Není-li dohodnuto jinak, je Nabyvatel povinen 

uhradit Poplatek v plné výši za každý započatý kalendářní měsíc režimu placeného 

užívání Software. 

2. Výše Poplatku je určena: 1. aktuálním ceníkem Poskytovatele uveřejněným na 

Stránkách Poskytovatele v případě poskytování Software na základě Smlouvy uzavřené 

elektronicky; 2. Smlouvou v případě poskytování Software na základě písemně 

uzavřené smlouvy. Výše Poplatku se určí jako násobek počtu vytvořených 

Uživatelských účtů Nabyvatele a cenou za jeden Uživatelský účet pro dané Vyúčtovací 

období.  

3. Ceny jsou uvedeny v korunách českých nebo v eurech bez DPH. 

4. Zaplacením Poplatku vzniká Nabyvateli právo užívat Software po dané Vyúčtovací 

období.  

5. Úhrada Poplatku probíhá měsíčně předem na základě faktur se splatností čtrnáct (14) 

dní ode dne vystavení. Faktury bude Poskytovatel zasílat Nabyvateli elektronickou 

cestou na emailovou adresu Nabyvatele zadanou při založení jeho Instance.  
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6. V případě prodlení s úhradou Poplatku je Nabyvatel povinen zaplatit Poskytovateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu újmy 

způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou. 

7. Přesáhne-li prodlení Nabyvatele se zaplacením Poplatku patnáct (15) dní,  

je Poskytovatel oprávněn zrušit Nabyvateli jeho Instanci v Software. Zrušená Instance 

může být obnovena pouze na základě písemné dohody s Poskytovatelem. 

8. Přesáhne-li prodlení Nabyvatele se zaplacením Poplatku šedesát (60) dní, bude jeho 

Instance v Software nevratně smazána, včetně veškerých dat, která jsou její součástí. 

5. Práva a povinnosti Nabyvatele 

1. Nabyvatel nese plnou zodpovědnost za data a obsah, který aplikací bluTacho 

zpracovává a zavazuje se užívat Software v souladu s právním řádem České republiky. 

2. Nabyvatel je povinen seznámit Uživatele s VOP, zejména s licenčními ujednáními,  

a s veškerými jejich novelizacemi.  

3. Nabyvatel je oprávněn užívat Software pouze prostřednictvím Uživatelů, poskytování 

Software třetím osobám bez souhlasu Poskytovatele je vyloučeno. Nabyvatel je povinen 

zajistit uchování přístupových údajů k Uživatelským účtům v tajnosti a chránit je před 

zneužitím ze strany třetích osob. V případě porušení této povinnosti odpovídá Nabyvatel 

za veškeré škody, které budou Nabyvateli nebo dalším osobám zneužitím přístupových 

údajů způsobeny. 

6. Práva a povinnosti Poskytovatele 

1. Poskytovatel je povinen zajistit Nabyvateli dostupnost Software v rozsahu 99,5 %  

v kalendářním měsíci. 

2. Nabyvatel je srozuměn s tím, že Poskytovatel z důvodu zlepšování služeb provádí 

pravidelnou údržbu Software, během níž může být přístup k Software dočasně omezen 

nebo vyloučen. Doba pravidelné údržby systému se nezahrnuje do výše uvedených 

garantovaného limitu dostupnosti Software. Pravidelná údržba systému je prováděna 

mimo běžnou pracovní dobu (tj. v pracovních dnech od 17:00 do 8:00, o víkendech a 

dnech pracovního klidu v České republice). O počátku pravidelné údržby budou 

uživatelé informováni prostřednictvím oznámení zobrazeného v uživatelském rozhraní 

Software. 

3. Porušením povinnosti Poskytovatele zajistit dostupnost Software není přerušení 

provozu vzniklé v důsledku Vyšší moci. 

4. V případě dostupnosti Software nedosahující 99,5 % ale přesahující 98 % je Nabyvatel 

oprávněn uplatnit slevu ve výši 35 % Poplatku za dotčené Vyúčtovací období.  

V případě dostupnosti Software 98 % a méně je Nabyvatel oprávněn uplatnit slevu ve 

výši 50 % Poplatku za dotčené Vyúčtovací období. 
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5. Poskytovatel provádí každodenní zálohy dat uložených Nabyvatelem při užívání 

Software, a to zpravidla v 02:00 Jednotlivé zálohy jsou Poskytovatelem uchovávány po 

dobu devadesáti (90) dnů od jejich vytvoření, je-li to technicky možné, tak i déle. Na 

základě žádosti předá Poskytovatel Nabyvateli zálohu dat v elektronické podobě. 

Informace o postupu stažení zálohy dat zašle Poskytovatel Nabyvateli na jeho  

e-mailovou adresu, kterou uvedl při žádosti o poskytnutí zálohy. Žádost o poskytnutí 

zálohy dat Nabyvatel uplatní na zákaznické podpoře Poskytovatele formou žádosti 

zaslané na e-mailovou adresu podpora@dcnest.cz. Nabyvatel má právo na bezplatné 

poskytnutí zálohy dat jednou za šest (6) kalendářních měsíců; poskytnutí každé další 

zálohy dat bude Poskytovatelem zpoplatněno dle jeho ceníku platného v době učinění 

žádosti. 

6. Podpora k používání Software je poskytována pouze v elektronické podobě (e-mailová 

komunikace, informace na Stránkách apod.). 

7. Vyšší moc 

1. Jestliže smluvní straně Vyšší moc znemožní nebo zpozdí plnění kteréhokoliv závazku 

ze Smlouvy, bude tato smluvní strana zproštěna povinnosti své závazky plnit nebo plnit 

včas, podle konkrétní situace, a to v míře, ve které účinek této Vyšší moci trvá. 

2. O vzniku Vyšší moci je dotčená smluvní strana povinna informovat druhou smluvní 

stranu bez zbytečného odkladu. Poskytovatel splní povinnost dle tohoto odstavce 

uveřejněním oznámení v uživatelském rozhraní Software nebo na Stránkách 

Poskytovatele. 

3. Pokud období, v němž smluvní strana nemůže své závazky plnit v  důsledku Vyšší moci, 

přesáhne 30 dnů, je kterákoliv smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy, aniž by 

jí z takového jednání nebo v souvislosti s ním vznikl závazek vyplatit jakoukoliv 

náhradu. 

8. Změny podmínek poskytování Software 

1. Poskytovatel je oprávněn VOP průběžně novelizovat. Znění novelizovaných VOP 

Poskytovatel zveřejní na svých Stránkách a vyrozumí Nabyvatele a všechny Uživatele 

o novelizaci VOP prostřednictvím oznámení v Software, a to patnáct (15) dní před 

datem účinnosti takové novelizace. Nabyvatel je povinen se s novelizovanými VOP 

seznámit. Po uplynutí této lhůty je Nabyvatel prostřednictvím Software vyzván    

k projevení souhlasu s novelizovanými VOP. Projev souhlasu prostřednictvím 

Administrátorského účtu má účinky pro celou Instanci a všechny vytvořené Uživatelské 

účty. Projevením nesouhlasu Nabyvatele s novelizovanými VOP Smlouva zaniká s 

účinky ke dni počátku účinnosti novelizovaných VOP. Nejsou tím však dotčena práva 

na poskytnutí zálohy dat. Smluvní strany prohlašují, že doba patnácti (15) dnů je 

dostatečná k obstarání alternativní služby. 

2. Poskytovatel je dále oprávněn jednostranně měnit výši Poplatku, s výjimkou Smluv 

uzavřených na dobu určitou. O změně výše Poplatku vyrozumí Poskytovatel Nabyvatele 
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stejným způsobem jako při změně Podmínek, a to nejméně třicet (30) dní před datem 

účinnosti takové změny. Nová výše Poplatku je pro Nabyvatele závazná počátkem 

prvního Vyúčtovacího období následujícího po uplynutí této lhůty. 

9. Trvání smluvního vztahu a jeho ukončení 

1. Není-li sjednáno jinak, uzavírá se Smlouva na dobu neurčitou. 

2. Smlouva sjednaná na dobu určitou se automaticky prodlužuje o stejnou dobu, na kterou 

byla původně sjednána, neoznámí-li jedna smluvní strana druhé smluvní straně písemně, 

že již nehodlá platnost Smlouvy dále prodlužovat, a to nejméně jeden (1) měsíc před 

uplynutím sjednané doby Smlouvy. 

3. Smlouva zaniká: 

a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána; 

b) zrušením Instance ze strany Nabyvatele či Poskytovatele. Zrušením Instance zaniká 

Smlouva s účinky ke dni, kdy bylo zrušení učiněno; 

c) odstoupením za podmínek uvedených v § 2001 a násl. Obč. zák. v případě 

podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou. 

d) výpovědí ze strany Poskytovatele; 

Nabyvatel je oprávněn kdykoliv zrušit svoji Instanci prostřednictvím rozhraní Software. 

Poskytovatel je oprávněn zrušit Instanci Nabyvatele v případech a za podmínek za 

uvedených v těchto VOP.  

Poskytovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 

šest (6) měsíců a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž 

byla výpověď doručena Nabyvateli. Výpověď musí být zaslána poštou na adresu sídla 

společnosti/místa podnikání Nabyvatele.  

Oznámení o odstoupení musí být zasláno poštou na adresu sídla společnosti/místa 

podnikání druhé smluvní strany.  

4. V případě ukončení Smlouvy poskytne Poskytovatel Nabyvateli na základě jeho 

písemné žádosti poslední vytvořenou zálohu dat, a to za podmínek a způsobem  

upraveným   v těchto VOP.   Záloha dat je  v případě ukončení Smlouvy poskytována 

bezplatně. 

10. Duševní vlastnictví 

1. Výkon majetkových práv k Software náleží Poskytovateli.  

2. Tato Smlouva neuděluje Nabyvateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými 

známkami Poskytovatele. 

3. Nabyvatel není oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat do Software, činit jakékoli 

jeho změny nesouvisející s uživatelským nastavením, vytvářet kopie, rozmnoženiny  
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či napodobeniny Software nebo jakýmkoli způsobem narušovat funkčnost Software či 

provádět zpětné inženýrství.  

4. Nabyvatel: a) nesmí způsobit ani dovolit žádné třetí straně, aby způsobila jakoukoli 

škodu nebo ohrožení práv duševního vlastnictví Poskytovatele, b) aniž by tím byla 

dotčena jiná práva Poskytovatele, je povinen Poskytovatele odškodnit za veškeré ztráty, 

které Poskytovatel utrpí v důsledku užití práv duševního vlastnictví Poskytovatele 

Nabyvatelem nebo Uživatelem jinak než v souladu se Smlouvou. 

5. Nabyvatel nemá právo udělit podlicenci k Software; za podlicenci se považuje  

i umožnění využití aplikace bluTacho třetí osobě (vyjma Uživatelů), např. sdělením 

přístupových údajů. 

6. Nabyvatel se zavazuje zdržet se obcházení softwarových a/nebo hardwarových 

technických, zejména ochranných,  prostředků Software. V případě, že bude Nabyvatel 

kdykoliv, přímo nebo nepřímo, usilovat o práva duševního vlastnictví Poskytovatele 

nebo bude jednat tak, že ohrozí či omezí práva Poskytovatele  

k Software, má Poskytovatel právo zrušit Instanci Nabyvatele. 

11. Odpovědnost 

1. Poskytovatel nijak nezaručuje, že funkce, které Software obsahuje, budou vyhovovat 

požadavkům Nabyvatele. Nabyvatel přebírá úplnou zodpovědnost a riziko za výběr 

Software pro dosažení jím zamýšlených výsledků, za jeho používání a výsledky, které 

se Software dosáhne. 

2. Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody způsobené vadami Software nebo jeho 

chybnými výstupy, byly-li zapříčiněny Uživatelem, třetími osobami nebo okolnostmi 

vylučujícími odpovědnost. Poskytovatel neodpovídá za vady ani za škodu způsobenou 

zejména:  

a) vložením nesprávných údajů do Software Uživatelem, chybným postupem Uživatele 

při vkládání informací či užívání Software, 

b) zavirováním lokální sítě Uživatele nebo přímo jeho počítače či mobilního telefonu 

počítačovými viry, popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem, 

c) výpadkem internetového připojení mezi Uživatelem a internetovým poskytovatelem, 

d) jiným neodborným zásahem do Software, do systémového programového vybavení 

a prostředí,  

e) poškozením způsobeným nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního 

systému nebo sítě,  

f) v důsledku poškození Software způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných 

výrobců, které běží současně se Software.  

3. Nabyvatel bere na vědomí, že do aplikace bluTacho mohou být začleněny doplňkové 

služby poskytované třetími subjekty (geolokace evidovaných adres, mapové podklady, 

doplňování měnových kurzů a dat z obchodních rejstříků aj.). Poskytovatel nijak neručí 
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za správnost, pravdivost, úplnost a aktuálnost informací, které Nabyvatel při užívání 

těchto doplňkových služeb obdrží a nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené 

Nabyvateli výpadky jejich provozu. Nedostupnost některé z doplňkových služeb se 

nezapočítává do sjednaného limitu dostupnosti Software. 

4. Poskytovatel neodpovídá za závadnost obsahu internetových stránek nebo služeb na 

nich prezentovaných, na které odkazuje hyperlink umístěný přímo v Software  

(např. v nápovědě) nebo prostřednictvím Software v jiné části systému Nabyvatele  

a žádným způsobem se na obsahu těchto internetových stránek nepodílí. Toto 

ustanovení se nevztahuje na hyperlinky odkazující na Stránky Poskytovatele. 
5. Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za ušlý zisk, ztrátu nebo poškození dat ani 

jakékoli nepřímé či následné ztráty nebo škody.  

6. Souhrnná výše odpovědnosti Poskytovatele ze Smlouvy je omezena do výše Poplatku 

zaplaceného Nabyvatelem za užívání Software.  

7. Žádná část tohoto článku VOP se nesmí vykládat ve smyslu vyloučení nebo omezení 

odpovědnosti kterékoli smluvní strany, pokud jde o ztrátu nebo škodu způsobenou 

úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí smluvní strany nebo jejích funkcionářů, 

zaměstnanců, zástupců či dodavatelů či újmu způsobenou smluvní stranou nebo jejími 

funkcionáři, zaměstnanci, zástupci či dodavateli kterékoliv osobě na jejích přirozených 

právech.  

8. Nárok na náhradu za ztrátu nebo škodu (s výjimkou předchozího odstavce) musí být 

Poskytovateli oznámen do šesti (6) měsíců ode dne, kdy byla škoda způsobena, 

v opačném případě se na něj hledí jako na neplatný.  

9. Nabyvatel odpovídá v plné výši za škodu způsobenou Poskytovateli či třetím osobám 

užíváním Software Uživateli v rozporu s VOP. 

12. Ochrana osobních údajů 

1. Nabyvatel bere na vědomí, že při užívání Software dochází ke zpracování osobních 

údajů (např. jméno a příjmení kontaktní osoby Nabyvatele/Uživatelů, e-mail kontaktní 

osoby Nabyvatele/Uživatelů, číslo karty řidiče, údaje získané z provozu technologie 

GPS lokalizace). Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem registrace Nabyvatele, 

Uživatelů a zajištění všech funkcionalit Software včetně jejich podpory a rozvoje.  

2. Ochranu osobních údajů upravují Podmínky zpracování osobních údajů  

a Zpracovatelská smlouva. 

13. Mlčenlivost 

1. Není-li to výslovně povoleno zde, nebo vyžadováno zákonem, žádná ze smluvních stran 

během trvání této Smlouvy ani po jejím ukončení nevyzradí, nesdělí ani jinak nepředá, 

přímo ani nepřímo, žádné třetí straně důvěrné informace. Ustanovení tohoto odstavce 

se nevztahuje na informace, u nichž může přijímající smluvní strana prokázat, že a) jsou 

nebo se staly veřejně známé jinak než porušením závazku mlčenlivosti, b) je přijímající 

https://www.fakturoid.cz/ochrana-osobnich-udaju
https://www.fakturoid.cz/zpracovatelska-smlouva
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smluvní strana měla bez toho, že by bylo jejich sdělování omezeno, již přede dnem jejich 

získání od sdělující smluvní strany, c) byly získány od třetí strany, která je nabyla 

zákonným způsobem, přičemž není vázána žádným závazkem omezujícím jejich 

zveřejnění nebo d) byly vytvořeny nezávisle bez přístupu k důvěrným informacím. 

Přijímající smluvní strana může důvěrné informace získané od sdělující smluvní strany 

zveřejnit, vyžaduje-li to zákon, nebo aby splnila příkaz soudu či jiného orgánu státní 

správy či dozoru, v jejichž působnosti se nachází. 

14. Rozhodné právo 

1. Vztahy ze Smlouvy se řídí českým právním řádem.  

2. Pro řešení sporů vyplývajících ze Smlouvy si smluvní strany sjednávají příslušnost 

Obvodního soudu pro Prahu 10, resp. Městského soudu v Praze v případech, kdy je 

stanovena příslušnost krajského soudu. 

15. Závěrečná ustanovení 

1. Pro případ, že kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným, 

nevymahatelným či zdánlivým, nebude mít tato neplatnost, nevymahatelnost či 

zdánlivost za následek neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost zbývajících 

ustanovení Smlouvy.   

2. Nabyvatel není oprávněn svá práva ani povinnosti ze Smlouvy vcelku ani zčásti 

postoupit, předat v rámci dílčí smlouvy, převést ani s nimi jinak nakládat bez 

předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. 

3. Není-li výslovně určeno jinak, dodatky ke Smlouvě jsou platné a závazné pouze tehdy, 

jsou-li sjednány písemně. 

4. Nabyvatel prohlašuje, že na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 Obč. zák. přebírá nebezpečí 

změny okolností.  

5. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.6.2018 

 


