OP CABLE s.r.o.
Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží
obchodní společnosti OP CABLE s.r.o., se sídlem Za Olomouckou 4184/17, 796 01 Prostějov, IČO: 02591898, DIČ: CZ02591898,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81809.
I.

Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále i jen „obchodní podmínky“) se vztahují na všechny smluvní vztahy mezi kupujícím,
OP CABLE s.r.o., se sídlem Za Olomouckou 4184/17, 796 01 Prostějov, IČO: 02591898, DIČ: CZ02591898, zapsaná
v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81809 (dále jen „objednatel“ či „kupující“) a
prodávajícím (dále jen „dodavatel“ či „prodávající“) (prodávající a kupující společně jako „smluvní strany“ či „strany“), v nichž
je kupující v postavení kupujícího či objednatele dle smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží (dále jen „ zboží“) nebo v
postavení objednatele či odběratele služeb či díla (dále jen „služby“) podle smlouvy, jejímž předmětem je provedení služeb či
díla (to vše dále jen „smlouva“). Obchodní podmínky mohou upravovat smluvní vztahy i v dalších případech, pokud se na tom
smluvní strany dohodnou. Pokud je dále hovořeno o kupní smlouvě, či kupujícímu, veškeré další instituty pro ostatní typy
smluv budou použity přiměřeně jako by se jednalo o kupní smlouvu.
2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé jakkoliv označené a v jakékoliv formě uzavřené smlouvy sjednané mezi
kupujícím a prodávajícím, s výjimkou těch smluv, které použití těchto obchodních podmínek či jejich části výslovně smluvně
vylučují.
3. Jakékoliv odchylky od obchodních podmínek mají platnost pouze tehdy, pokud jsou v příslušné smlouvě výslovně písemně
sjednány.
4. Jiné než tyto obchodní podmínky nejsou při uzavírání smlouvy a následně při její realizaci akceptovány a jejich použití je tak
předem vyloučeno.
5. Veškeré vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, které nejsou těmito obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

II.

Uzavření smlouvy

1. Objednat předmět smlouvy (zboží či službu) je možné na základě písemného návrhu na uzavření smlouvy (dále i jen
„objednávka“), který kupující předá prodávajícímu osobně či zašle prostřednictvím některé ze svých níže uvedených
e-mailových adres: ocenasek.m@opcable.cz, frelich@opcable.cz nebo luzna@opcable.cz (dále jen „e-mailová adresa
kupujícího“). Svou objednávkou je kupující vázán po dobu 10 dnů ode dne jejího odeslání. V případě, že do té doby nedojde
kupujícímu souhlas či potvrzení dle čl. II odst. 3 obchodních podmínek, pozbývá objednávka účinnosti.
2. Pokud není dohodnuto jinak, v objednávce kupující uvede minimálně, co objednává, množství, cenu, způsob dopravy a termín
dodání.
3. Smlouva vzniká okamžikem přijetí objednávky prodávajícím, jakmile je kupujícímu doručený písemný souhlas prodávajícího s
objednávkou či potvrzení objednávky kupujícím (dále jen „potvrzení objednávky“ či „potvrzená objednávka“). Souhlas s
objednávkou může dodavatel vyznačit přímo na objednávce a zaslat ji kupujícímu zpět.
4.

K uzavření smlouvy nevede přijetí objednávky, které obsahuje jakékoliv dodatky nebo odchylky, ani když takové dodatky nebo
odchylky podstatně nemění podmínky objednávky. Smlouva je v takovém případě uzavřena pouze tehdy, pokud tento nový
návrh na uzavření smlouvy kupující potvrdí či s ním písemně vyjádří svůj souhlas a doručí zpět prodávajícímu.

5. Přijetí objednávky musí mít vždy písemnou formu. Telegrafická a dálnopisná sdělení a sdělení elektronickými prostředky, jež
umožňují zachycení obsahu právního jednání a určení osoby, která právní jednání učinila, jsou považována za písemnou formu.

OP CABLE s.r.o.
Uzavřením smlouvy pozbývají jakákoliv předchozí jednání a korespondence právní účinnosti, pokud se vztahují k obsahu
smlouvy.
6. V případě přijetí objednávky po lhůtě uvedené v čl. II odst. 1 obchodních podmínek, po kterou je kupující vázán, vzniká
smlouva, jen pokud kupující toto opožděné přijetí objednávky písemně neodmítne.
7. Změna, doplnění nebo zrušení smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím je možná výlučně písemnou formou. Dodatek
ke smlouvě nabývá účinnosti mezi přítomnými dnem podpisu kupujícím a prodávajícím, jinak dnem doručení podepsaného
dodatku poslední stranou na adresu sídla druhé strany. To neplatí v situaci, kdy je změna pro Kupujícího výhodnější.

III.

Dodací podmínky

1.

Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu hmotné movité věci a jejich součásti, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a
umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo. Pokud je to vzhledem k povaze nutné, je prodávající povinen zboží před kupujícím
vyzkoušet.

2.

Doklady, které je nutné s dodávkou předat se rozumí zejména, ale nejen i:
a. veškerá prohlášení výrobců,
b. prohlášení o shodě,
c. prohlášení o záruce,
d. návody,
e. konstrukční řešení a nákresy,
f. licenční dokumenty,
g. dokumenty o pojištění,
h. dokumenty o splnění podmínek odběratele kupujícího (pro případ dalšího použití, či prodeje zboží).

3.

Prodávající ručí za to, že dodá zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva a zboží opatří pro přepravu způsobem
stanoveným ve smlouvě.

4.

Není-li ve smlouvě určena jakost nebo provedení zboží, je Prodávající povinen odevzdat zboží v jakosti a provedení podle
příslušné technické normy nebo v jakosti a provedení odpovídajícím sjednanému účelu nebo účelu, k němuž se takové zboží
zpravidla používá, a/nebo k účelu vyplývajícího z objednávky kupujícího, a současně v souladu se všemi obecně závaznými
právními, technickými, bezpečnostními a jinými předpisy, které se ke zboží vztahují.

5.

Pokud není dohodnuto jinak, kupující rozhodne o způsobu dopravy a sdělí jej prodávajícímu v objednávce. V případě, že
způsob dopravy určuje dodavatel, je povinen z hlediska nákladů a času zvolit pro kupujícího nejvýhodnější způsob dopravy.
Pokud není dohodnuto jinak, riziko vyplývající z dopravy zboží nese prodávající.

6.

Prodávající je povinen na své náklady a nebezpečí odevzdat zboží kupujícímu s doklady, které se ke zboží vztahují, v čase a
místě sjednaném ve smlouvě. Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, je místem dodání sídlo kupujícího a dobou dodání tři
dny po objednávce.

7.

Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se dodání zboží dodací podmínkou DDP sídlo kupujícího dle INCOTERMS 2010.

8.

Předává-li prodávající zboží kupujícímu přímo v sídle kupujícího, bude o dodání zboží sepsán protokol o odevzdání a převzetí
zboží, který podepíší oprávnění zástupci obou stran. V ostatních případech je dokladem o předání zboží dodací list potvrzený
zástupcem kupujícího. Podpis předávacího protokolu, ve kterém bude uvedeno, že zboží je dodáno bez vad, je podmínkou
úhrady kupní ceny.

9.

Dodá-li prodávající větší množství zboží, než je uvedeno ve smlouvě, není smlouva uzavřena na přebytečné množství, ledaže
kupující písemně oznámí, že přebytečné množství přijímá. Jinak je prodávající povinen na své náklady přebytečné zboží odvézt.

10. Dílčí dodávky zboží jsou přípustné pouze v případech, kdy se tak strany výslovně dohodly ve smlouvě.
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11. Prodávající je povinen každou dodávku (i dílčí) předem včas oznámit. Veškeré dodávky musí být označeny vždy názvem, sídlem
a číslem smlouvy či objednávky kupujícího i na vnější straně obalu. V případě, že prodávající sdružuje v jedné dodávce zboží,
které je dodáváno v rámci více smluv uzavřených s prodávajícím, ohlašuje každou dodávku samostatně a vyúčtuje ji, pokud
není ujednáno jinak, samostatnou fakturou.
12. Zboží musí být zabaleno způsobem vhodným pro dohodnutý druh zboží a pro dohodnutý způsob přepravy, aby se zabránilo jak
poškození zboží během přepravy do sjednaného místa dodání, tak k zajištění bezpečné manipulace se zbožím a jeho
uskladnění. Použitý obal a fixační materiály se vracejí, jen když je to výslovně ujednáno ve smlouvě. V takovém případě musí
být vratný obal označen číslem obalu, vlastníkem obalu a zřetelným znakem vratnosti obalu, jinak bude považován za obal
nevratný. Veškeré obaly musí být šetrné k životnímu prostředí a musí splňovat zákonné požadavky příslušných obecně
závazných právních předpisů.
13. Veškeré náklady spojené s přepravou a odevzdáním věci v místě plnění, včetně nákladů na obaly, zabalení a zajištění zboží pro
přepravu, případně jejich vrácení, nese prodávající.
14. Prodávající výslovně prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy a dodání zboží kupujícímu není zboží zatíženo zástavním právem,
ani právem třetích osob a nemá žádné právní vady.

IV.

Záruka za jakost a práva z vadného plnění

1.

Prodávající poskytuje kupujícímu na dodané zboží záruku za jakost v délce individuálně dohodnuté ve smlouvě, jinak v délce 24
měsíců ode dne řádného dodání zboží kupujícímu.

2.

V případě rozdílu záruční doby uvedené ve smlouvě a na záručním listu, má přednost doba delší. V případě rozdílu mezi
záruční dobou ve smlouvě a dobou na obalu, má přednost smlouva. Při vzniku rozdílné záruční doby a v záručním listu a delší
doby na obalu, má přednost delší doba záruky uvedená na obalu.

3.

Zjištěné množstevní nebo zjevné vady je kupující oprávněn oznámit nejpozději do jednoho měsíce od dodání zboží kupujícímu.
Ostatní vady je kupující oprávněn oznámit v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. Oznámení vady je včasné, je-li
odesláno Kupujícím v poslední den záruční doby. Způsob odstranění vady je oprávněn zvolit vždy kupující.

4.

Kupující je povinen oznámit/vytknout prodávajícímu zjištěné vady písemně, dopisem, faxem nebo emailem. Kupující zjištěnou
vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje a sdělí prodávajícímu zvolené právo z vadného plnění, jakož i termín, do kterého má
být vada odstraněna. Kupujícím zvolený způsob je pro prodávajícího závazný.

5.

Prodávající je povinen do 7 dnů od doručení oznámení odstranit zjištěné vady zboží dle práva z vadného plnění zvoleného
kupujícím. Při dodání nového zboží, vrátí kupující vadné zboží dle prodávajícím sdělených přepravních dispozic na náklady
prodávajícího. Je-li kupujícím požadováno, je prodávající povinen vyslat svého zástupce bez zbytečného odkladu k prohlídce
vytknuté vady za účelem jejího posouzení.

6.

V případě, že prodávající bude v prodlení s odstraněním vytknuté vady ve lhůtě stanovené kupujícím nebo smluvními stranami
dohodnuté, je kupující oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady prodávajícího,
které je prodávající povinen uhradit kupujícímu do 30 dnů od doručení vyúčtování. To platí i v případě, že není sdělena lhůta k
odstranění vytknuté vady, ale pouze způsob.

7.

Nelze-li vadu odstranit nebo jsou s jejím odstraněním spojeny nepřiměřené náklady, je kupující oprávněn od smlouvy
odstoupit, případně zvolit jakékoliv jiné právo z vadného plnění.

8.

Prodávající je povinen odstranit vytknuté vady i v případě, že tyto neuznává. Prodávající je povinen při záručních opravách
používat vždy nové a originální náhradní díly.

9.

Do doby odstranění vad není kupující povinen platit část kupní ceny (pokud ještě nebyla zaplacena) odhadem přiměřeně
odpovídající jeho právu na slevu. Tato část kupní ceny bude kupujícímu zadržena do doby úplného odstranění vady.
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10. Uplatnění práva z vadného plnění nebrání kupujícímu uplatnění práva z jiných právních titulů, zejména nikoliv však výlučně
náhrada škody či smluvní pokuta.
11. Kupující je oprávněn vedle práv z vadného plnění uplatnit vůči prodávajícímu škodu, která kupujícímu vznikla z porušení
povinností prodávajícího, včetně nákladů na případnou demontáž vadného zboží, novou montáž, případně dalších nákladů
souvisejících s vadným zbožím. Kupující je oprávněn tuto škodu vyúčtovat a prodávající je povinen tuto škodu kupujícímu
uhradit do 30 dnů od doručení vyúčtování prodávajícímu.

V.

Platební podmínky

1.

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu stanovenou ve smlouvě. Má se za to, že kupní cena stanovená ve
smlouvy již zahrnuje veškeré náklady spojené se zbožím, včetně balení, přepravy atd., není-li mezi smluvními stranami
ujednáno, že náklady spojené se zbožím včetně balení a přepravy hradí prodávající. Ke kupní ceně se připočte daň z přidané
hodnoty ve výši odpovídající úpravě zákona.

2.

Kupní cena bude prodávajícímu uhrazena bezhotovostním bankovním převodem na základě originálu daňového dokladu –
faktury (dále jen „faktura“). Faktura musí být doručena kupujícímu a musí obsahovat zejména:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

číslo smlouvy kupujícího či jiná vhodná identifikace potvrzené objednávky či smlouvy,
rozsah (množství) a předmět plnění smlouvy s označením,
smluvní cenu za jednotku množství a úhrnnou cenu ve sjednané měně,
číslo účtu a směrový kód banky, na který má být placeno,
lhůtu splatnosti faktury, která začne běžet od data doručení faktury kupujícímu,
náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon o DPH“),
číslo účtu, které je registrované u finančního úřadu pro platby.

3.

Přílohou faktury musí být doklad prokazující řádné dodání zboží (dodací list nebo protokol o odevzdání a převzetí zboží).

4.

Kupující si vyhrazuje právo vrátit fakturu prodávajícímu k opravě nebo doplnění, jestliže nebude mít sjednané nebo zákonem
stanovené náležitosti, nebo její součástí nebude výše uvedená příloha. Sjednaná lhůta splatnosti v takovém případě začne
běžet ode dne doručení opravené faktury kupujícímu.

5.

Kupující zaplatí kupní cenu převodním příkazem na číslo účtu uvedené ve faktuře prodávajícího a závazek zaplacení kupní ceny
splní dnem odepsání částky z bankovního účtu kupujícího na bankovní účet prodávajícího uvedený ve faktuře.

6.

Není-li splatnost kupní ceny sjednána výslovně ve smlouvě, je kupující povinen zaplatit kupní cenu do 90 dnů od doručení
řádné faktury prodávajícím.

7.

Nárok prodávajícího na zaplacení sjednané kupní ceny vzniká řádným splněním závazku prodávajícího předat zboží kupujícímu.

8.

Částečné uhrazení kupní ceny kupujícím nelze považovat za uznání dluhu ve vztahu ke zbývající části doposud neuhrazené
kupní ceny.

9.

Pokud správce daně rozhodne v souladu s § 106a Zákona o DPH, že prodávající je „Nespolehlivý plátce daně“ je prodávající
povinen neprodleně písemně oznámit kupujícímu tuto skutečnosti, a to nejpozději do 48 hodin od nabytí účinnosti tohoto
rozhodnutí. Písemné oznámení bude obsahovat zejména datum nabytí účinnosti rozhodnutí správce daně, název a číslo
bankovního účtu, společně s variabilním symbolem, příslušného finančního úřadu. Pokud bude na prodávajícího vydáno
rozhodnutí o nespolehlivém plátci dle § 106a zákona o DPH nebo ve faktuře bude požadována platba na bankovní účet, který
prodávající neuvedl v seznamu vedeném správcem daně, je oprávněn kupující dle ustanovení § 109a-Zvláštní způsob zajištění
daně zákona o DPH, provést úhradu částky DPH uvedené na faktuře na účet příslušného správce daně.

10. Prodávající není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky vůči kupujícímu.
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11. K zatížení pohledávek za kupujícím zástavním právem ve prospěch třetí osoby, k zajišťovacímu převodu práva nebo ručení či k
postoupení pohledávek, je prodávající oprávněn pouze na základě předem uzavřené písemné dohody smluvních stran,
případně na základě předchozího výslovného písemného souhlasu kupujícího.

VI.

Ochrana práv průmyslového a duševního vlastnictví

1.

Veškerá technická dokumentace (výkresy, technické doklady, kalkulace, postupy, návody atd.), kterou kupující předá
prodávajícímu jako podklad k výrobě zboží (dále jen „technická dokumentace“), je výhradním duševním vlastnictvím
kupujícího. Předmětem výhradního duševního vlastnictví kupujícího jsou všechna technická řešení a jiná řešení a postupy,
které technická dokumentace zachycuje, a které jsou příslušným způsobem označené.

2.

Bez výslovného písemného souhlasu kupujícího není prodávající oprávněn technickou dokumentaci zveřejnit či zpřístupnit
jakékoliv třetí osobě či ji využít ve prospěch svůj či jakékoliv třetí osoby. Technickou dokumentaci je prodávající oprávněn
používat pouze v souvislosti s výrobou zboží. Tento závazek se nevztahuje na správní či jiné veřejnoprávní orgány či autority,
pokud vykonávají zákonem upravený kontrolní či jiný dohled podle příslušných zákonů.

3.

Je-li předmětem plnění dodaného podle smlouvy hmotný výsledek činnosti (dále jen „hmotný výsledek“), který je chráněn
právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, poskytuje prodávající kupujícímu uzavřením smlouvy bezúplatnou
licenci na užití hmotného výsledku, a to i pro jiné účely, než je uvedeno ve smlouvě. Licence obsahuje právo kupujícího na
časově a místně neomezené užití hmotného výsledku a zároveň i oprávnění udělit podlicenci třetí osobě.

VII.

Smluvní pokuty

1.

V případě prodlení prodávajícího dodat zboží kupujícímu v čase sjednaném ve smlouvě, je kupující oprávněn vyúčtovat
prodávajícímu a prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny zboží (včetně DPH)
za každý den prodlení.

2.

Za každou zjištěnou a oznámenou vadu zboží včetně vady v dokladech nutných k užívání zboží, neodstraněnou prodávajícím ve
lhůtě stanovené kupujícím, je kupující oprávněn požadovat a prodávající je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši
0,5 % z celkové kupní ceny (včetně DPH) za každou jednotlivou vadu a každý den prodlení s odstraněním vady.

3.

Pokud prodávající nesprávně nebo neúplně vyhotoví doklady nutné k převzetí zboží, je kupující oprávněn požadovat po
prodávajícím smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý neúplně nebo nesprávně vyplněný doklad.

4.

Zaplacením nebo vyúčtováním smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody. Kupující je oprávněn
uplatňovat tyto nároky samostatně vedle sebe bez ohledu na uplatnění nebo zaplacení smluvní pokuty prodávajícím.

5.

Vyúčtované smluvní pokuty a pohledávky na náhradu škody jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování nebo jiné
výzvy k zaplacení druhé smluvní straně.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1.

Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou
smluvní stranou. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně.

2.

Podstatným porušením smlouvy se na straně prodávajícího rozumí zejména porušení povinnosti předat zboží kupujícímu
řádně a včas a prodlení s odstraněním vady zboží.
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3.

IX.

Kupující je oprávněn ponechat si část zboží dodaného před odstoupením od smlouvy. Zboží, které si kupující ponechá,
oznámí písemně prodávajícímu nejpozději do pěti (5) dnů od doručení odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího či
kupujícího. Za ponechané zboží náleží prodávajícímu odpovídající část kupní ceny. Ostatní odevzdané zboží se prodávající
zavazuje od kupujícího převzít zpět, a to na své náklady, pokud došlo k odstoupení z důvodů porušení povinností na
straně prodávajícího.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1. V souvislosti s poskytováním zboží a služeb objednatel získává, uchovává a dále zpracovává osobní údaje různých fyzických
osob. Cílem této části obchodních podmínek je v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“) poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje objednatel, jako správce osobních
údajů zpracovává o fyzických osobách při uzavírání smluv o dodávkách zboží a služeb a k jakým účelům a jak dlouho tyto
osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž
informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží a jak je mohou
uplatňovat.
2. Objednatel provádí zpracování osobních údajů dodavatelů a dalších fyzických osobo nebo fyzických podnikajících osobou.
Osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu, kdy jsou tyto osoby smluvním partnerem objednatele nebo jednají za jiné osoby,
které jsou dodavateli objednatele. Ke zpracování může také dojít u osob, které se obrátily na objednatele s dotazem/nabídkou
na poskytnutí zboží nebo služeb objednateli, či případně došlo k osobnímu jednání, kdy osoba předala své údaje objednateli.

3. Správcem osobních údajů je objednatel. Objednatel nepředává údaje do třetích zemí. Objednatel může předat osobní údaje
dalším subjektům, zejména pak níže uvedeným, a to vždy pouze v rozsahu, který je nutný dle povahy věci. V případě
jakýchkoliv žádostí, dotazů, stížností, námitek nebo jiných podání v souvislosti se zpracováním osobních údajů je vždy možné
se na objednatele zdarma obrátit na emailové adrese: ocenasek.m@opcable.cz.
4. Mezi zpracovávané osobní údaje patří zejména údaje nutné pro uzavření smlouvy, vyřízení nabídky nebo objednávky a pro
vedení účetnictví, tedy zejména akademický titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa, IČO, DIČ, platební údaje, podpis,
e-mail, telefonní číslo, dodací adresa, a případně další údaje nutné pro naplnění účelu smlouvy ve smyslu článku. I těchto VOP.
5. Osobní údaje zpracovává objednatel zejména za účelem uzavření smlouvy, plnění předmětu smlouvy (o koupi zboží či
poskytování služeb), kdy právním titulem zpracování je tedy uzavření a plnění smlouvy. Takto zpracovávané osobní údaje
získává objednatel přímo při uzavírání smlouvy a zároveň i před uzavřením této smlouvy, a to v průběhu vyjednávání o obsahu
smlouvy. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu existence smluvního vztahu mezi objednatelem a dodavatelem,
případně po dobu jednání o uzavření smlouvy. V případě, že k uzavření smlouvy došlo, budou dále zpracovány po dobu trvání
účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných
právních předpisů nebo do skončení běhu promlčecích lhůt dle občanského zákoníku.
6. Při své činnosti je objednatel povinen plnit povinnosti vyplývající zejména z řady právních předpisů, a to např. zákon č.
563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a ZDPH. Některé osobní údaje mohou být uvedeny na
účetních dokladech (tedy na fakturách či jiných dokladech). Uvedené zákony ukládají povinnost tyto doklady uchovávat, a to
až po dobu 10 let. Pokud tedy vznikne zákonná povinnost tyto doklady archivovat, jsou uloženy spolu s nimi i osobní údaje
uvedené na příslušném daňovém dokladu. Vyplyne-li objednateli z jakéhokoli zákona, či jiného předpisu povinnost
zpracovávat osobní údaje, bude tak také po nezbytně nutnou dobu činit.
7. V případě, že dodavatel nesplnil svůj závazek zcela nebo, případně objednateli vznikla jiná škoda či újma, může rovněž osobní
údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu spočívajícím ve vymáhání pohledávek a/nebo určení, ochraně a výkonu
právních nároků. Osobní údaje může za tímto účelem uchovávat po dobu promlčecí lhůty dle občanského zákoníku.
8. Dalšími příjemci osobních údajů budou zasilatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží, služeb či realizaci
plateb na základě uzavřené smlouvy. Při realizace plateb pak tito příjemci obdrží také platební údaje, které jim objednatel
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poskytne. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů tedy budou zejména společnosti provozující poštovní služby, přepravci,
banky a jiné společnosti poskytující platební služby.
9. Každý, jehož osobní údaje objednatel zpracovává, má níže vyjmenovaná práva. Pokud uplatníte jakékoliv své právo podle
tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informuje Vás objednatel o přijatém opatření nebo vymazání Vašich
osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s Vaším požadavkem. Pokud budete svá práva uplatňovat, může od Vás
požadovat poskytnutí některých identifikačních informací, které jste dříve poskytli. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro
ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán Vámi. Objednatel odpoví do jednoho měsíce po obdržení Vaší žádosti,
přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce v případech, pro které to GDPR umožňuje. Vaše práva
jsou následující:
a.

Právo na přístup k osobním údajům
Dle čl. 15 GDPR máte právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od objednatele:
-

potvrzení, zda zpracovává Vaše osobní údaje
informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích, kterým osobní údaje
byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od objednatele
opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování
nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých
dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že
dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů
mimo EU,

A v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.
V případě opakované žádosti bude objednatel oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.
b.

Právo na opravu nepřesných údajů
Dle čl. 16 GDPR máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o Vás objednatel zpracovává. Subjekt
údajů má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je
povinen poskytnout součinnost objednateli bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracovává, nejsou
přesné. Opravu provede objednatel bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

c.

Právo na výmaz osobních údajů
Dle čl. 17 GDPR máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud objednatel neprokáže oprávněné
důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

d.

Právo na omezení zpracování
Dle čl. 18 GDPR bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude
popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

e.

Právo na přenositelnost osobních údajů
Dle čl. 20 GDPR máte právo na přenositelnost údajů, které se Vás týkají a které jste objednateli, jakožto správci
poskytl, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte právo nás žádat o
předání těchto údajů jinému správci.
V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší
žádosti vyhovět.

f.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Dle čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů objednatelem.
V případě, že objednatel neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad
zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, objednatel zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného
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odkladu.
g.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Pokud udělíte objednateli souhlas se zpracováním osobních údajů, je možné jej kdykoliv odvolat. Odvolání je
zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď písemně na adresu sídla objednatele,
nebo prostřednictvím e-mailové adresy: ocenasek.m@opcable.cz, nebo telefonicky na +420 739 299 195.
V předmětu emailu uveďte „Odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení či jiných marketingových aktivit“.

h.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
Máte právo podat stížnost týkající se zpracovávání Vašich osobních údajů objednatelem u Úřadu pro ochranu
osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

X.

Závěrečná ustanovení

1.

Právní jednání mezi kupujícím a prodávajícím bude probíhat výhradně písemně. Žádné jiné formy projevu vůle
nezakládají stranám žádný závazek a nesmí být vykládány v rozporu s ustanoveními smlouvy nebo jejími dodatky, pokud
tak kupující dodatečně neurčí.

2.

Prodávající a kupující prohlašují, že z dosavadní nebo budoucí praxe mezi nimi zavedené nebo obecně zachovávaných
zvyklostí nebo z odvětví dodávaného zboží nebudou dovozovat práva a povinnosti nad rámec uzavřené smlouvy a těchto
obchodních podmínek.

3.

Právní vztah kupujícího a prodávajícího se řídí právním řádem České republiky.

4.

Všechny spory, vyplývající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, budou smluvní strany řešit vzájemnou dohodou.
Smluvní strany se dohodly na pravomoci soudů České republiky k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí
vyplývajících z právních vztahů kupujícího a prodávajícího, jakož i ze vztahů s těmito vztahy souvisejících. V případě, kdy
nedojde k vyřešení sporných záležitostí smírnou cestou, bude příslušným soudem pro řešení sporů v první instanci
místně příslušný obecný soud podle sídla kupujícího.

5.

Pokud vztah mezi dodavatelem a objednatelem obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí
českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů. Uplatnění Úmluvy
OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je tímto výslovně vyloučeno.

6.

Pokud se kterékoli ustanovení těchto obchodních podmínek nebo smlouvy ukáže být nebo se stane neplatným nebo
neúčinným nebo se k němu nebude ze zákona přihlížet, nebude tím dotčena platnost, účinnost, ani právní bezvadnost
zbývajících ustanovení. Smluvní strany jsou povinny v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřít dodatek, jehož
obsahem bude nahrazení takového neplatného nebo neúčinného ustanovení ustanovením, které co možná nejvíce
odpovídá smyslu a účelu smlouvy.

7.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 10. 2020.

