I.

STANDARDNÍ PODMÍNKY

společnosti Sobriety s.r.o.

podmínek zákazníkem
v postavení spotřebitele.

založené podle práva České republiky

není

fyzická

osoba

d.

„PDV (právy duševního vlastnictví)“ se rozumí
práva společnosti Sobriety k produktům, jejich
návrhům, technickým informacím, technologii,
softwaru a jiným chráněným materiálům, včetně
jejich úprav a vylepšení, které vytvořila nebo
vyvinula společnost Sobriety a které byly
poskytnuty v souvislosti s produkty, službami nebo
softwarem před uzavřením smlouvy se zákazníkem
a také na základě smlouvy se zákazníkem.

Tyto standardní podmínky se vztahují na nákup produktů
a na poskytování softwaru a služeb společnosti Sobriety,
které jsou uvedeny v objednávce podané zákazníkem
a potvrzené společností Sobriety.

e.

„Nabídka“ má význam uvedený níže v těchto
standardních podmínkách.

f.

„Objednávka“ má význam uvedený níže v těchto
standardních podmínkách.

Zákazník zajistí, aby podmínky jeho objednávky
a příslušných specifikací byly úplné a správné.

g.

„Smluvními stranami“ se rozumí společně
společnost Sobriety a zákazník jako smluvní strany
smlouvy.

h.

„Produkty” se rozumí vlastní produkty společnosti
Sobriety vytvořené její vlastní činností ve formě
finálního produktu, se všemi příslušnými
osvědčeními a dokumentací, nebo ve formě
prototypu jako výsledku výzkumu a vývoje bez
dokumentace, a také zboží třetích osob.

i.

„Službami“ se rozumí služby poskytované
společností Sobriety, které jsou popsány v jedné či
více objednávkách či specifikacích prací pro
zákazníka, např. ohledně podpory a údržby nebo
odborných služeb a jiných služeb sjednaných
v objednávce nebo specifikaci prací. Při
poskytování služeb požadovaných dle objednávky
bude společnost Sobriety jednat jako nezávislý
dodavatel, nikoli jako zaměstnanec či zástupce
zákazníka.

j.

„Softwarem“ se rozumí software, knihovna, utilita,
nástroj nebo jiný počítačový či programový kód ve
formě objektového (binárního) nebo zdrojového
kódu, a související dokumenty, které společnost
Sobriety poskytla zákazníkovi. Software zahrnuje
firmware produktu, software lokálně nainstalovaný
v systémech zákazníka a software, k němuž má
zákazník přístup prostřednictvím internetu nebo
jiných prostředků pro dálkový přístup (např.
webové stránky, portály, software jako služba
(„SaaS“) a „cloudová" řešení). K softwaru by měla
být udělena licence v souladu s Licenčními
podmínkami („Licenční podmínky”) společnosti
Sobriety.

IČ 26271061
DIČ CZ 26271061
se sídlem Blanenská 1288/27, 664 34 Kuřim
(„Sobriety“)

II.

PŮSOBNOST A PŘEDMĚT SMLOUVY

Společnost Sobriety se tímto zavazuje dodat a prodat
zákazníkovi produkty a poskytnout mu software nebo
služby na základě jeho individuální objednávky a zákazník
se zavazuje zaplatit společnosti Sobriety za dodané
produkty, poskytnutý software či služby cenu sjednanou
v potvrzené objednávce.
III.

VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely těchto podmínek platí následující:
a.

„Smlouvou“ se rozumí smlouva uzavřená mezi
společností Sobriety a zákazníkem, s právy
a povinnostmi stanovenými v těchto standardních
podmínkách a v potvrzené objednávce, kterou
společnost Sobriety přijala.

b.

„Důvěrnými informacemi“ se rozumí (i) informace,
technické údaje nebo know-how v jakékoli formě,
mimo jiné včetně zdokumentovaných informací,
strojově čitelných nebo přeložených informací,
informací obsažených ve fyzických komponentách,
topografiích integrovaných obvodů a grafické části,
které jsou zřetelně označeny jako důvěrné,
chráněné nebo jako obchodní tajemství; (ii)
informace týkající se podnikání, mimo jiné včetně
cenových, výrobních nebo marketingových
informací; (iii) podmínky navrhované nebo
skutečné smlouvy mezi smluvními stranami nebo
jejich přidruženými společnostmi; (iv) obchodní
zásady nebo postupy obou smluvních stran; a (v)
informace ostatních osob označené jako důvěrné,
chráněné nebo jako obchodní tajemství, které
některá smluvní strana obdrží, když je jí současně
uložena povinnost zachovávat jejich důvěrnost.

c.

„Zákazníkem“ se rozumí obchodní společnost
nebo nezávislý podnikatel, který má zájem o koupi
produktů nebo o poskytnutí služeb či softwaru od
společnost Sobriety. Pro účely těchto standardních

IV.

NABÍDKA, OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

NABÍDKA. Na základě zájmu zákazníka připraví
společnost Sobriety nabídku svých produktů, softwaru
nebo služeb. Tato nabídka musí obsahovat minimálně
následující údaje: (i) označení společnosti Sobriety
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a zákazníka; (ii) číslo objednávky; (iii) specifikaci,
množství a sortiment produktů, softwaru nebo služeb;
(iv) dodací pokyny a datum dodání; a (v) dobu platnosti
nabídky; (vi) informace o použití těchto standardních
podmínek (společně dále jen „základní podmínky
nabídky“). Nabídka bude vyhotovena písemně a bude
zákazníkovi zaslána běžnou poštou nebo e-mailem.
Společnost Sobriety může předloženou nabídku zcela dle
svého volného uvážení změnit, avšak i nadále ji bude
možné přijmout prostřednictvím objednávky zákazníka,
pokud ji společnost Sobriety dříve nezruší nebo pokud
nevyprší platnost nabídky předložené k přijetí.
OBJEDNÁVKA. Na základě nabídky společnosti Sobriety
může zákazník podat objednávku na její produkty,
software nebo služby. Objednávka musí být podána ve
lhůtě stanovené v nabídce jako doba platnosti. Tato
objednávka musí obsahovat minimálně následující údaje:
(i) označení zákazníka; (ii) číslo a datum související
nabídky; (iii) specifikace, množství a sortiment produktů,
softwaru nebo služeb na základě související nabídky; (iv)
dodací pokyny a datum dodání; (v) případné další
důležité požadavky (společně dále jen „základní
podmínky objednávky“). Objednávka bude vyhotovena
písemně a bude společnosti Sobriety zaslána běžnou
poštou nebo e-mailem uvedeným v nabídce. Zasláním
objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito
standardními podmínkami a výslovně souhlasí s právy
a povinnostmi uvedenými v těchto standardních
podmínkách. Objednávku může zákazník zrušit bez
uvedení důvodu, dokud ji společnost Sobriety nepřijme.
PŘIJETÍ. Podaná objednávka nabývá platnosti
a závaznosti až v okamžik, kdy ji společnost Sobriety
výslovně písemně přijme, a to běžnou poštou nebo emailem. Objednávka musí být přijata do 15 pracovních
dnů, jinak se považuje za odmítnutou. Společnost
Sobriety má výhradní právo odmítnout objednávku
zákazníka z jakéhokoli důvodu. Smlouva mezi společností
Sobriety a zákazníkem je uzavřena s právy a povinnostmi
stanovenými v těchto standardních podmínkách
a v potvrzené objednávce, kterou společnost Sobriety
přijala.
Společnost Sobriety zákazníkovi příležitostně poskytne
určité služby související s produkty, mimo jiné včetně
služeb instalace, údržby a podpory, a smluvní strany se
na poskytnutí těchto služeb mohou dohodnout
prostřednictvím objednávky. Smluvní strany se dohodly,
že v případě neexistence zvláštní písemné dohody
o těchto službách se na tyto služby nebudou vztahovat
ustanovení smlouvy.
Společnost Sobriety si vyhrazuje právo na základě
oznámení o neplnění přijatou objednávku zrušit či
odložit na neurčito a odmítnout další objednávky, pokud:
(i) zákazník neplní své povinnosti vyplývající z těchto
standardních podmínek, (ii) zákazník ukončí svou
obchodní činnost nebo vstoupí do konkurzu, insolvence,
konkurzní správy či podobného řízení, které není do 30
dnů zrušeno, nebo postoupí svůj majetek ve prospěch
věřitelů, nebo (iii) zákazník nezajistí v souvislosti

s nákupem produktů financování od třetích osob včas
a za podmínek vyhovujících společnosti Sobriety.
V.

CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A DANĚ

Cenou produktů, služeb nebo softwaru je cena
stanovená v potvrzené objednávce v den jejího potvrzení
ze strany společnosti Sobriety nebo jiná cena, kterou
společnost Sobriety písemně schválí. Cena softwaru
může být také v souladu s licenčními podmínkami
uvedena na webových stránkách společnosti Sobriety
předtím, než si zákazník software stáhne.
Neuvede-li společnost Sobriety písemně něco jiného,
doba splatnosti činí 30 dnů ode dne vystavení faktury
společnosti Sobriety. Zákazník platbu uhradí v měně
uvedené v potvrzené objednávce nebo na faktuře.
Společnost Sobriety je oprávněna započíst platby proti
dřívějším nedoplatkům na účtu zákazníka. Produkty,
software nebo služby zakoupené nebo licencované
v souladu s Licenčními podmínkami společnosti Sobriety
(„Licenční podmínky“) se řídí všemi cenovými a dalšími
podmínkami, které jsou popsány v platných licenčních
podmínkách.
Společnost Sobriety má trvalé právo kontrolovat
zůstatek zákazníka a může kdykoli požadovat, aby před
odesláním produktů nebo služeb a před aktivací služeb
byla poskytnuta záloha, dostatečné zajištění (mimo jiné
např. potvrzený neodvolatelný akreditiv, který je pro
společnost Sobriety přijatelný) nebo záruka okamžité
platby, pokud je to sjednáno v potvrzené objednávce.
Stanovené ceny produktů, služeb a softwaru společnosti
Sobriety nezahrnují příslušné daně z prodeje, daň
z přidané hodnoty, vývozní nebo dovozní poplatky,
poplatky za přepravu a pojištění, cla a celní poplatky,
daně z osobního majetku nebo podobné poplatky – to
vše je povinen zaplatit zákazník. Pokud zákazník
společnost Sobriety nezmocní k přímé úhradě nebo jí
nepředloží osvědčení o osvobození platné v jurisdikci,
kam budou výrobky dodány, zaplatí společnosti Sobriety
všechny daně a státní poplatky, které je společnost
Sobriety povinna vybrat nebo zaplatit při prodeji nebo
dodání produktu, služeb nebo softwaru.
Společnost Sobriety si vyhrazuje právo účtovat si ze
všech opožděných plateb zákazníka dle těchto
standardních podmínek úrok ve výši 0,5 % denně od data
splatnosti příslušné částky do data, kdy společnost
Sobriety obdrží platbu v plné výši.
Zákazník odpovídá za všechny náklady vzniklé
společnosti Sobriety v případě, že zákazník změní nebo
zruší objednávku, a za všechny náklady na vymáhání
částek po splatnosti (včetně odměny advokáta).
VI.

DODÁNÍ

Dodací podmínky jsou písemně stanoveny v přijaté
objednávce. Společnost Sobriety vynaloží obchodně
přiměřené úsilí, aby dodržela zákazníkem požadovaná
data dodání, pokud zákazník není v prodlení dle těchto
standardních podmínek nebo pokud není plnění
společnosti Sobriety prominuto z jiného důvodu.
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Opožděné dodání není důvodem pro zrušení objednávky
ze strany zákazníka.
Není-li v potvrzené objednávce stanoveno něco jiného,
všechny produkty jsou zákazníkovi dodávány v souladu
s doložkou DAP Incoterms® 2010. Vlastnické právo
a nebezpečí vzniku ztráty nebo škody na produktech
přechází na zákazníka v souladu se zvolenou doložkou
Incoterms.
Společnost Sobriety má právo uskutečnit částečnou
dodávku. Software a písemné výsledky služeb mohou být
podle rozhodnutí společnosti Sobriety dodány
elektronicky. Vlastnické právo k softwaru a k výsledkům
služeb v nehmotné formě zůstává společnosti Sobriety.
Pokud zákazník nejméně třicet (30) dnů před
požadovaným datem odeslání výslovně písemně
neuvede něco jiného, společnost Sobriety určí přepravní
prostředky dle svého uvážení a nebude odpovídat za
sjednání pojištění produktů. Společnost Sobriety
zákazníkovi vyfakturuje veškeré přepravní, manipulační,
celní, pojistné a další podobné náklady, které společnosti
Sobriety vzniknou při přepravě produktů zákazníkovi,
a zákazník tyto náklady uhradí.
Produkty budou zabaleny v souladu s pokyny uvedenými
v potvrzené objednávce, a pokud potvrzená objednávka
žádné
pokyny
neobsahuje,
potom
v souladu
s osvědčenými
obchodními
postupy
způsobem
dostatečně zajišťujícím, aby produkty byly dodány
v nepoškozeném stavu. Společnost Sobriety nebude
odpovídat za žádné vysypání, vylití nebo jinou
ekologickou havárii (včetně nákladů na odklizení) týkající
se produktů přepravovaných na základě potvrzené
objednávky. Číslo potvrzené objednávky musí být
uvedeno ve veškeré korespondenci, na všech
přepravních štítcích a ve všech přepravních
dokumentech, včetně všech balicích listů, nákladních
listů a leteckých nákladních listů.
Zákazník odpovídá za dodržení všech zákonů a právních
předpisů o kontrole dovozu, vývozu a zpětného vývozu.
Zákazník obstará požadovaná schválení a povolení
k dovozu, vývozu a zpětnému vývozu dodaných
produktů, služeb a softwaru a bude uchovávat
dokumentaci dokládající dodržení těchto zákonů
a právních předpisů. Společnost Sobriety nebude
zákazníkovi odpovídat za nedodání produktů, služeb
nebo softwaru v důsledku kroků orgánů státní správy,
které mají vliv na schopnost společnosti Sobriety
uskutečnit plnění, včetně: (1) neposkytnutí nebo zrušení
povolení k vývozu nebo zpětnému vývozu; (2) takového
pozdějšího výkladu platných zákonů a právních předpisů
o dovozu, převozu nebo vývozu po datu objednávky
nebo závazku, který má významný negativní vliv na
plnění společnosti Sobriety; nebo (3) prodlení
způsobených tím, že zákazník nedodržel platné zákony
a právní předpisy o dovozu, vývozu, převozu nebo
zpětném vývozu.

VII.

PŘIJETÍ A KONTROLA

Po dodání zákazník produkty zkontroluje v přiměřené
lhůtě, která nepřekročí deset (10) kalendářních dnů.
Produkty se budou pokládat za přijaté, pokud společnost
Sobriety v dané lhůtě neobdrží písemné oznámení
o odmítnutí, v němž bude popsán důvod odmítnutí.
Společnost Sobriety dostane přiměřenou příležitost
k tomu, aby odmítnuté produkty podle vlastní volby buď
opravila, nebo vyměnila. Společnost Sobriety ponese
přepravní náklady ve výši, která nepřesáhne obvyklé
náklady na pozemní přepravu do jejího stanoveného
zařízení za účelem vracení řádně odmítnutých produktů.
Po prvním dodání ponese nebezpečí ztráty nebo vzniku
škody na přepravovaných produktech smluvní strana,
která přepravu iniciovala. Pokud společnost Sobriety
důvodně rozhodne, že odmítnutí bylo neoprávněné,
zákazník bude odpovídat za všechny výdaje způsobené
neoprávněným odmítnutím.
VIII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA K PRODUKTŮM
Bez ohledu na dodání a přechod nebezpečí a bez ohledu
na ustanovení těchto standardních podmínek nedojde
k přechodu vlastnického práva k produktům (včetně
jejich zprovoznění v případě montáže nebo jiného
poskytnutí služby) na zákazníka, dokud zákazník za
produkty nebo služby nezaplatí jejich cenu v plné výši.
Dokud vlastnické právo k produktům nepřejde na
zákazníka, bude mít zákazník produkty v držení (bez
ohledu na skutečnost, že na produktech byly nebo
musely být provedeny sjednané služby) jako schovatel
společnosti Sobriety a zavazuje se produkty řádně
uchovávat a chránit.
Pokud zákazník před přechodem vlastnictví produkty
prodá nebo použije v rámci své běžné obchodní činnosti
nebo pokud o produkty přijde kvůli pojistné události,
bude příslušné příjmy uchovávat odděleně od ostatních
finančních prostředků či majetku svého i třetích osob.
Pokud zákazník před přechodem vlastnictví produkty
zpracuje nebo upraví, vlastníkem takto zpracovaných
nebo upravených produktů se stane společnost Sobriety.
Totéž platí v případě, kdy dojde k plnému zpracování
a smísení produktů společnosti Sobriety s jiným zbožím.
Pokud třetí osoby před přechodem vlastnictví na
zákazníka podniknou kroky k zajištění produktů nebo
k jinému naložení s produkty, zákazník o tom bude
společnost Sobriety ihned informovat, aby jí umožnil
požádat o vydání produktů. Zákazník bude odpovídat za
veškerou škodu způsobenou v případě opožděného
oznámení.
IX.

ZÁRUKY

Pokud zákazníkovi nejsou na základě (i) omezené záruky
spojené s produktem nebo (ii) Licenčních podmínek
spojených se softwarem přiznána jiná práva nebo
odmítnuty všechny záruky, společnost Sobriety zaručuje
zákazníkovi, a v příslušných případech pouze zákazníkovi,
že její produkty byly navrženy a vyrobeny v souladu se
specifikacemi společnosti Sobriety a že po dobu 12
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měsíců od data dodání nebudou trpět žádnými vadami
materiálu a zpracování. Poskytnutí záruky na software je
součástí Licenčních podmínek.
U produktu či softwaru, na který se vztahuje záruka
upravená v tomto článku a o kterém společnost Sobriety
na základě prohlídky rozhodne, že je nevyhovující, se
během záruční doby odpovědnost společnosti Sobriety
a výlučný prostředek zákazníka k nápravě omezují na
výměnu, opravu, nápravu nebo přiznání kreditu, dle
volby společnosti Sobriety.
Výše uvedená omezená záruka se uplatní pouze tehdy,
pokud (a) byl produkt nebo software řádně a správně
nainstalován, nakonfigurován, propojen, udržován,
uchováván a provozován v souladu s platnou
dokumentací a specifikacemi společnosti Sobriety, a (b)
daný produkt nebo software nebyl upraven nebo
nesprávně používán. Tato omezená záruka se nevztahuje
(i) na spojení nebo užívání produktu či softwaru
s hardwarovými
nebo
softwarovými
produkty,
informacemi, daty, systémy, rozhraními či zařízeními, jež
nevyrobila, nedodala nebo neurčila společnost Sobriety;
(ii) na provozování produktu či softwaru dle jiných
specifikací, než jsou standardní specifikace společnosti
Sobriety pro daný produkt či software, nebo dle jiných
specifikací vedle standardních specifikací společnosti
Sobriety pro daný produkt či software; (iii) na
neoprávněnou instalaci, úpravu, opravu nebo užívání
produktu či softwaru; (iv) na škodu způsobenou
nehodou, bleskem nebo jiným elektrickým výbojem,
zaplavením nebo postříkáním sladkou či slanou vodou
(mimo specifikace produktu), nebo vystavením takovým
podmínkám prostředí, pro které není produkt či software
určen; (v) na běžné opotřebení spotřebních dílů (např.
baterie) nebo (vi) na kosmetické poškození; za vady nebo
problémy s výkonem způsobené výše uvedeným
společnost Sobriety neodpovídá. Společnost Sobriety
nezaručuje ani negarantuje výsledky získané použitím
produktu či softwaru. Neposkytuje za těchto podmínek
ani žádnou záruku na služby; pokud jsou služby na
základě těchto podmínek poskytnuty, poskytují se ve
stavu „jak stojí a leží“.
Pokud zákazník produkty nebo software prodává dále,
neposkytne ani nepostoupí svým zákazníkům jménem
společnosti Sobriety žádnou jinou záruku, podmínku
nebo prohlášení, než je platná omezená záruka na
produkty a software, jež byla poskytnuta jemu, ani
žádnou záruku, podmínku nebo prohlášení, které je
v rozporu s platnou omezenou zárukou na produkty
a služby, jež byla poskytnuta jemu.
S výjimkou záruk výslovně uvedených ve smlouvě
společnost Sobriety odmítá veškeré výslovné i implicitní
záruky, včetně implicitních záruk prodejnosti nebo
vhodnosti pro konkrétní účel.
X.

POSTUP PŘI ZÁRUČNÍ OPRAVĚ

Jestliže produkt přestane během záruční doby fungovat
z důvodů, na které se vztahuje omezená záruka společnosti
Sobriety, a zákazník o tomto selhání v záruční době
vyrozumí společnost Sobriety, společnost Sobriety podle

vlastní volby nevyhovující produkt vymění, opraví, napraví
nebo za něj přizná kredit, k čemuž použije díly či produkty
nové, odpovídající novým nebo repasované, a to do 60 dnů
od obdržení oznámení. Jestliže společnost Sobriety
rozhodne, že vše výše uvedené je z obchodního hlediska
neproveditelné, vrátí zákazníkovi zaplacenou kupní cenu
produktu (bez případných zvláštních nákladů na instalaci),
jakmile zákazník produkt vrátí. Na opravený nebo
vyměněný produkt se vztahuje záruční doba v trvání 30
dnů nebo zbývající původní záruční doba, podle toho, která
z nich je delší.
Společnost Sobriety si vyhrazuje právo odmítnout
poskytnutí záručních služeb, jestliže nelze prokázat datum
nákupu produktu či softwaru, jestliže je reklamace
uplatněna po vypršení záruční doby nebo jestliže je
reklamace dle ustanovení článku Záruky výše vyloučena.
Společnost Sobriety reklamaci zákazníka přezkoumá a poté
ho seznámí se stavem záruky a s náklady na opravu
takového produktu, na nějž se záruka nevztahuje. V tento
okamžik musí zákazník vystavit platnou objednávku, jež
pokryje náklady na opravu produktu, na který se
nevztahuje záruka, a na jeho dopravu zpět, nebo schválit
přepravu produktu ve stavu, v jakém je, zpět na jeho vlastní
náklady.
XI.

UKONČENÍ SMLOUVY

Společnost Sobriety nebo zákazník mohou ukončit smlouvu
a veškeré nesplněné objednávky tak, že v případě některé
z následujících událostí dají druhé smluvní straně písemnou
výpověď: 1) druhá smluvní strana závažně poruší tuto
smlouvu a dané porušení nenapraví do třiceti (30)
kalendářních dnů od obdržení písemného upozornění,
v němž jsou popsány důvody závažného porušení; (ii) druhá
smluvní strana neuhradí v době splatnosti platbu, kterou je
v souladu se smlouvou povinna zaplatit, a toto porušení
nenapraví do tří (3) kalendářních dnů od obdržení
písemného upozornění na nezaplacení; nebo (iii) druhá
smluvní strana podá návrh nebo zahájí řízení týkající se její
insolvence nebo pozastavení její činnosti, nebo je proti ní
takový návrh podán nebo takové řízení zahájeno v souladu
se státním, federálními nebo jinými platnými právními
předpisy o konkurzu, vyrovnání, reorganizaci, konkurzní
správě nebo postoupení ve prospěch věřitelů či jiném
podobném řízení.
Ukončení nemá vliv na pohledávky, nároky ani žalobní
důvody, které jedné smluvní straně vznikly vůči druhé
smluvní straně před ukončením. Práva na ukončení
upravená v tomto článku nevylučují ostatní prostředky
k nápravě, na něž může mít některá ze smluvních stran
nárok dle smlouvy, ze zákona nebo podle práva ekvity.
XII.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Veškerá odpovědnost společnosti Sobriety za všechny
nároky, které vyplývají ze smlouvy se zákazníkem nebo
které souvisí se smlouvou se zákazníkem, je omezena na
částky, které zákazník společnosti Sobriety na základě
smlouvy skutečně zaplatil. Dále společnost Sobriety ani její
dodavatelé neodpovídají za žádnou náhodnou či následnou
škodu, sankční odškodnění nebo jinou škodu, ušlý zisk, ušlé
příjmy, ztrátu dat, ztrátu možnosti užívat produkty,
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software či související zařízení, náklady na pojistné krytí,
odstávku a dobu užívání nebo porušení výslovných či
implicitních záruk nebo podmínek, porušení smlouvy,
nedbalost nebo objektivní odpovědnost související
s produkty nebo softwarem.
Pokud to platné právní předpisy nezakazují, každá implicitní
záruka vyhovující kvality či vhodnosti pro konkrétní účel,
která se vztahuje na produkty, služby či software, je
omezena na dobu trvání záruky uvedené výše v těchto
standardních podmínkách. Společnost Sobriety a zákazník
se dohodli, že tato omezení odpovědnosti představují
dohodnuté rozdělení rizika, které zčásti tvoří protiplnění za
prodej produktů zákazníkovi ze strany společnosti Sobriety,
a že tato omezení budou platit bez ohledu na případné
selhání hlavního účelu některého omezeného prostředku
k nápravě. V některých jurisdikcích není dovoleno
vyloučení či omezení náhodné, následné či jiné stanovené
škody nebo omezení doby trvání implicitní záruky; výše
uvedená omezení či vyloučení se tudíž na zákazníka nemusí
vztahovat vůbec, nebo jen částečně.
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Společnost Sobriety bude výhradním vlastníkem všech
PDV a bude mít všechna práva, oprávnění a nároky ke
všem PDV, pokud se smluvní strany v konkrétním
případě písemně nedohodnou jinak. S výjimkou licencí,
které společnost Sobriety pro konkrétní případ výslovně
udělí, neuděluje společnost Sobriety zákazníkovi na
základě smlouvy žádnou implicitní ani výslovnou licenci
k žádným svým právům duševního vlastnictví, včetně
licence k užívání, výkonu nebo začlenění práv duševního
vlastnictví společnosti Sobriety; výjimku představuje
právo náležitě a v oprávněném rozsahu užívat produkty
a služby společnosti Sobriety. Není-li v potvrzené
objednávce stanoveno něco jiného, veškeré duševní
vlastnictví vyvinuté, vytvořené nebo vyhotovené
společností
Sobriety
v souvislosti
s poskytnutím
produktů a/nebo služeb na základě smlouvy zůstává
výlučným vlastnictvím společnosti Sobriety a zákazník
nebude mít žádná sdílená práva z vývoje ani jiná práva
duševního vlastnictví, pokud se smluvní strany
v konkrétním případě nedohodnou jinak.
Zákazník přijme přiměřená preventivní opatření, aby
zabránil
neoprávněnému
přístupu
k softwaru
a dokumentaci a jejich neoprávněnému užívání ze strany
třetích osob. V rozsahu dovoleném příslušnými právními
předpisy zákazník žádné třetí osobě nedovolí, aby
produkty nebo software zkopírovala, dekompilovala,
rozebrala nebo jinak podrobila reverznímu inženýrství,
nebo aby se o výše uvedené pokusila. Zákazník nesmí
odstranit, zakrýt ani změnit žádné upozornění na patent,
autorské právo či ochrannou známku společnosti
Sobriety, které je umístěno, vloženo nebo zobrazeno na
produktech či softwaru nebo na jejich obalech
a v souvisejících materiálech, a zabrání v tom i všem
třetím osobám. Společnost Sobriety si vyhrazuje všechna
práva k produktům a softwaru, která nejsou v souladu
s těmito podmínkami výslovně udělena zákazníkovi.
Společnost Sobriety může výhradně dle svého uvážení
prodávat značkové produkty a produkty privátní značky.

V případě každého takového prodeje dotčený zákazník
nesmí: (i) produkty inzerovat, propagovat, distribuovat,
prodávat nebo nabízet způsobem, který znevažuje,
nesprávně popisuje nebo poškozuje značku Sobriety;
(ii) produkty inzerovat, propagovat, distribuovat,
prodávat nebo nabízet jako své vlastní produkty pod
vlastní značkou; a (iii) při distribuci nebo prodeji
produktů společnosti Sobriety využívat nezákonné,
podvodné,
nežádoucí
nebo nekalé
reklamní,
marketingové či prodejní praktiky, včetně predátorských
nebo ztrátových cen, podvodného nalákání na nízké ceny
zboží, které ve skutečnosti není k dispozici („bait and
switch“), nebo negativních prodejních praktik.
OEM. V případě, že Smlouva je uzavřena jako „OEM
smlouva“ (toto bude výslovně sjednáno ve Smlouvě), je
zákazník oprávněn zapracovat Produkty Sobriety do
svých vlastních produktů. Sobriety tímto uděluje souhlas
k distribuci Produktů a Softwaru zapracovaných do
produktu nebo několika produktů zákazníka („dále jen
Integrované produkty“) koncovým zákazníkům nebo
distributorům pod vlastní značkou zákazníka bez
územního omezení. Zákazník není oprávněn převést
třetím osobám právo OEM, tj. právo zapracovat
a nabízet pod vlastní značkou Produkty Sobriety.
Sobriety tímto uděluje zákazníkovi právo udělit
koncovým zákazníkům podlicenci k Produktům, která
spočívá v právu užívat Integrované produkty pro svoji
potřebu a pro účel, který je v souladu se Smlouvou.
Zákazník může poskytnout tyto podlicence nebo
zveřejnit klíče nezbytné k užívání Produktů koncovým
zákazníkům, pokud je to nezbytné pro použití
Integrovaného produktu. Zákazník je oprávněn udělit
jednu podlicenci k licenčním právům na jednu získanou
licenci. Není-li uvedeno jinak, poplatky za autorská práva
a další související poplatky jsou již zahrnuty v ceně
Produktů a Softwaru. Zákazník nemá, s výjimkou
licenčních práv stanovených v tomto odstavci, žádná
práva k technologii Produktů a Softwaru a souhlasí s tím,
že nebude zpětně odvozovat technologii Produktů
a Software a že nebude dekompilovat nebo se snažit
jinak odvodit technologii Produktu či Software. Zákazník
nemá právo upravovat či jinak zasahovat do Software.
Není-li mezi smluvními stranami písemně sjednáno jinak,
zákazník není oprávněn jakkoli kopírovat Software, a to
ani pro osobní potřebu. Veškerá práva duševního
vlastnictví k Softwaru a jeho kopiím jsou vyhrazena
společnosti Sobriety. Společnost Sobriety uděluje
zákazníkovi nepřenositelné právo i) měnit a vytvářet
odvozená díla z těch částí dokumentace společnosti
Sobriety, které nejsou označeny jako "Sobriety
Důvěrné", a jsou označeny jako použitelné pro tento účel
a (ii) reprodukovat a distribuovat takovou dokumentaci
a veškeré odvozené práce výhradně v souvislosti
s distribucí Integrovaných produktů. Zákazník není
oprávněn si nárokovat jakákoli práva společnosti
Sobriety
k duševnímu
vlastnictví
k Produktům
a Software, zejména zákazníkovi nevzniká právo
k patentům, ochranným známkám, obchodním názvům,
vynálezům, autorským právům, know-how a obchodním
tajemství společnosti Sobriety týkajícím se designu,
výroby, provozu nebo servisu Produktů či Software.
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Zákazník je oprávněn užít práva duševního vlastnictví
udělená na základě Smlouvy výhradně pro účely v ní
uvedené. Po ukončení Smlouvy toto oprávnění zaniká,
pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
XIII. OCHRANNÉ ZNÁMKY
Bez předchozího písemného souhlasu společnosti
Sobriety nebude zákazník oprávněn užívat její ochranné
známky a nebude tyto ochranné známky, nápisy ani jiné
identifikační značky, označení nebo upozornění měnit
ani odstraňovat. Každý souhlas nebo povolení udělené
pro účely smlouvy se musí zdokumentovat ve formě
dodatku ke smlouvě a všechna práva udělená
v souvislosti s užíváním ochranných známek zaniknou
v okamžik ukončení smlouvy. Zákazník společnosti
Sobriety uděluje právo umístit na jejích webových
stránkách odkazy na webové stránky zákazníka týkající se
zboží a služeb.
XIV. DŮVĚRNÉ INFORMACE
Příjemce bude zachovávat důvěrnost všech důvěrných
informací, které obdržel, po dobu deseti (10) let od
vypršení, ukončení nebo dovršení smlouvy, podle toho,
co nastane nejpozději. Každá smluvní strana zůstane
vlastníkem svých důvěrných informací, včetně všech práv
k patentům, autorským právům, ochranným známkám
a obchodním tajemstvím. Žádné smluvní straně ani jejím
zákazníkům, zaměstnancům či zástupcům není tímto
výslovně ani implicitně uděleno žádné právo ani
oprávnění ve vztahu k důvěrným informacím, patentům,
patentovým přihláškám nebo jiným vlastnickým právům
druhé smluvní strany, a to bez ohledu na vypršení
povinnosti k zachování důvěrnosti uvedené v tomto
článku. Společnost Sobriety se zavazuje využívat důvěrné
informace zákazníka jen k tomu, aby mu poskytla
produkty, služby nebo software. Zákazník se zavazuje
nepoužít ani neprozradit důvěrné informace společnosti
Sobriety k žádnému účelu. Bez ohledu na právě uvedené
není příjemce povinen chránit informace: (a) které jsou
v okamžik jejich poskytnutí veřejně známé nebo které se
bez zavinění příjemce veřejně známými stanou; (b) které
jsou příjemci v okamžik poskytnutí známy, a to nikoli
v důsledku protiprávního jednání příjemce; (c) které
příjemce obdržel od třetí osoby, aniž by mu byla uložena
omezení podobná těm, která jsou uvedena v tomto
článku; nebo (d) k nimž příjemce nezávisle dospěl.
Společnost Sobriety ani zákazník nezveřejní podmínky
této smlouvy ani podmínky vztahu mezi nimi v žádných
reklamních, marketingových nebo propagačních
materiálech bez předchozího písemného souhlasu druhé
smluvní strany. Bez předchozího výslovného písemného
souhlasu společnosti Sobriety zákazník nezveřejní ani
nebude veřejně probírat produkty nebo předmět
smlouvy ani nezpůsobí, že produkty nebo předmět
smlouvy zveřejní nebo bude veřejně probírat třetí osoba.
XV.

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Zásady ochrany soukromí společnosti Sobriety jsou
zveřejněny na webových stránkách Sobriety a na základě
odkazu jsou součástí těchto standardních podmínek.

XVI. POSTOUPENÍ
Žádná smluvní strana nesmí postoupit smlouvu nebo svá
práva či povinnosti bez předchozího písemného souhlasu
druhé smluvní strany. Každý pokus o postoupení,
delegování nebo převod bez potřebného souhlasu bude
neplatný.
XVII. OZNÁMENÍ
Všechna oznámení se budou zasílat buď: (i) s osobním
doručením; (ii) rychlou doručovací službou; (iii)
doporučenou poštou se zaplaceným poštovným
a potvrzením o doručení; nebo (iv) e-mailem
s potvrzením o doručení. Oznámení se budou považovat
za účinná v den doručení nebo v okamžik, kdy adresát
odmítne oznámení převzít.
XVIII. VZDÁNÍ SE PRÁV
Pokud se některá smluvní strana nedomáhá splnění
některé podmínky smlouvy nebo pokud se jejího splnění
domáhá se zpožděním, nebude tato skutečnost působit
jako vzdání se tohoto nebo jakéhokoli jiného práva. Aby
bylo vzdání se práv účinné, musí být vyhotoveno
písemně a musí jej podepsat smluvní strana, která se
práv vzdává. Není-li stanoveno jinak, smlouva je závazná
pro smluvní strany a jejich příslušné nástupce a povolené
nabyvatele, v jejichž prospěch bude působit a vůči nimž
bude vymahatelná. Pokud smlouva výslovně nestanoví
něco jiného, všechna práva a prostředky k nápravě jsou
kumulativní, a jestliže některá smluvní strana smlouvu
poruší, druhá smluvní strana je oprávněna uplatnit
všechny dostupné prostředky k nápravě vyplývající ze
zákona i z práva ekvity. Ukončení smlouvy nebo
objednávky žádnou smluvní stranu neomezuje
v uplatnění jiných dostupných prostředků k nápravě.
XIX. VYŠŠÍ MOC
Po maximální celkovou dobu v trvání 30 dnů nebude
nesplnění nebo opožděné splnění jakékoli části těchto
standardních podmínek považováno za porušení
standardních podmínek a nepovede k uplatnění nároku
na náhradu škody, pokud k tomuto nesplnění nebo
zpoždění dojde během události vyšší moci a pokud toto
nesplnění nebo zpoždění bylo danou událostí vyšší moci
způsobeno. Postižená smluvní strana musí druhé smluvní
straně ihned zaslat oznámení o této události, v němž
uvede všechny podrobnosti o události a konkrétní
povinnosti událostí dotčené. Smluvní strana, jejíž plnění
dle smlouvy je v důsledku vyšší mocí opožděno nebo
znemožněno, ihned vyvine přiměřené úsilí, aby zmírnila
důsledky vyšší moci, co nejdříve tyto důsledky napraví
a co nejdříve po skončení události vyšší moci obnoví
plnění smlouvy.
XX.

ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

Smlouva se řídí a vykládá v souladu s právem České
republiky, bez ohledu na kolizi právních systémů.
Všechny spory mezi smluvními stranami vyplývající
z ustanovení smlouvy nebo související se smlouvou
budou vyřešeny smírně. Pokud se smluvním stranám
v přiměřené lhůtě, avšak nejpozději do jednoho měsíce
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od zahájení řešení sporu, nepodaří dosáhnout smírného
řešení, budou obě oprávněny předložit spor ke
konečnému rozhodnutí Rozhodčímu soudu při
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře
České republiky. Všechny spory budou s konečnou
platností rozhodnuty v souladu s řádem tohoto
rozhodčího soudu, a to třemi rozhodci jmenovanými
v souladu s řádem rozhodčího soudu. Úředním jazykem
bude angličtina.
XXI. ÚPLNÁ
PODMÍNEK

DOHODA,

KOLIZE

OBCHODNÍCH

Tyto standardní podmínky a potvrzená objednávka se
vztahují na nákup produktů a poskytování softwaru
a služeb společnosti Sobriety, přičemž jsou vyloučeny
všechny ostatní podmínky zákazníka, které mohou být
uloženy nebo zapracovány, i podmínky vyplývající
z obchodování, zvyklostí, praxe nebo dosavadního
průběhu jednání.
Smluvní strany vylučují možnost, aby jakékoli jiné
obchodní podmínky měnily nebo doplňovaly smlouvu.
Smlouva, kterou zákazník se společností Sobriety uzavřel,
představuje úplnou dohodu zákazníka a společnosti
Sobriety o nákupu a užívání produktů, softwaru nebo
služeb a bude se vztahovat na všechny obchodní
transakce společnosti Sobriety. Každý přijatá objednávka
se bude vykládat jako samostatný soubor podmínek,
nezávislý na ostatních objednávkách.
Žádné podmínky, které jsou uvedeny v objednávce
zákazníka, v potvrzení objednávky, ve specifikaci či
v jiném dokumentu nebo které jsou doručeny společně
s právě uvedeným či obsaženy v právě uvedeném,
nepředstavují jen na základě takového dokumentu
součást smlouvy.
XXII. ZMĚNY
Společnost Sobriety může tyto standardní podmínky
jednostranně změnit, upravit, doplnit či jinak pozměnit
na základě písemného oznámení podaného zákazníkovi
nejméně deset (10) dnů předem. Každá budoucí změna,
úprava, doplnění nebo jiné pozměnění se bude vztahovat
jen na Objednávky přijaté po datu účinnosti dané změny.
Při použití v těchto standardních podmínkách zahrnuje
pojem „smlouva“ každou takovou budoucí změnu.
XXIII. SPOLUPRÁCE
Smluvní strany se zavazují postupovat při plnění těchto
standardních podmínek ve vzájemné shodě a vzájemně
respektovat svá práva. Smluvní strany se zavazují, že se
budou vzájemně informovat o všech skutečnostech, jež
jsou nebo mohou být z hlediska řádného plnění těchto
podmínek významné.
Při zajišťování předmětu těchto standardních podmínek
budou smluvní strany postupovat s náležitou péčí
a budou dodržovat všechna práva a povinnosti zde
uvedené, podle svého nejlepšího vědomí.
Smluvní strany se zavazují respektovat oprávněné zájmy
druhé smluvní strany, jednat v souladu s účelem smlouvy

a nikoli v rozporu s ním, a provedou všechny právní a jiné
úkony, které se mohou ukázat jako nezbytné pro
dosažení účelu smlouvy.
XXIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Každá smluvní strana prohlašuje a zaručuje, že: (i) si
opatřila všechna schválení, souhlasy a povolení nezbytná
k uzavření smlouvy a k plnění svých povinností
vyplývajících ze smlouvy; (ii) osoba, která jejím jménem
podepisuje smlouvu, má výslovné zmocnění k podepsání
smlouvy a k zavázání dané smluvní strany; (iii)
podepsání, předání a plnění smlouvy neporušuje žádná
ustanovení interních pravidel, stanov, předpisů ani jinou
řídící pravomoc dané smluvní strany a bylo řádně
schváleno na základě všech nezbytných úkonů
společníků a společnosti; a (iv) smlouva je jejím platným
a závazným závazkem.
V maximálním rozsahu dovoleném platnými právními
předpisy může společnost Sobriety započíst každou
částku, kterou dluží zákazníkovi, proti jakékoli částce,
kterou jí dluží zákazník.
Po dobu platnosti smlouvy a po dobu jednoho roku po
jejím skončení nebude ani jedna smluvní strana přímo
ani nepřímo aktivně provádět nábor pracovníků druhé
smluvní strany, jejichž povinnosti souvisely s produkty,
službami nebo softwarem („vyhrazení zaměstnanci”),
a nebude tyto pracovníky přesvědčovat ani žádat, aby se
u ní nechali zaměstnat. Kterákoli smluvní strana může
zaměstnat vyhrazeného zaměstnance druhé smluvní
strany, který reagoval přímo na nábor prováděný v dobré
víře, buď prostřednictvím agentury, nebo inzerátu
v tisku, a nikoli přímo ani nepřímo v důsledku proseb
nebo přesvědčování druhé smluvní strany.
Smlouva může být sepsána v jednom či více
vyhotoveních, která se všechna budou považovat za
jednu a tutéž smlouvu. Smluvní strany mohou smlouvu
podepsat písemně, nebo prostřednictvím elektronického
podpisu, včetně e-mailu.
Ustanovení smlouvy zůstane v platnosti i po vypršení
nebo ukončení smlouvy, pokud z kontextu daného
ustanovení vyplývá, že má zůstat v platnosti, mimo jiné
včetně ustanovení o zachování důvěrnosti, omezení
odpovědnosti a odškodnění. Pokud bude některé
ustanovení prohlášeno za nevymahatelné podle
platného práva, bude od smlouvy odděleno a ostatní
ustanovení zůstanou v platnosti. Smluvní strany budou
v dobré víře jednat o nahrazení nevymahatelného
ustanovení ustanovením vymahatelným, jehož účinky se
budou co nejvíce blížit účinkům ustanovení
nahrazovaného.
Pokud bude některé ustanovení smlouvy prohlášeno za
neplatné
nebo
nevymahatelné,
platnost
ani
vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy jako celku
ani jednotlivých ostatních ustanovení tím nebude
dotčena, pokud je neplatné nebo nevymahatelné
ustanovení oddělitelné. Smluvní strany se tímto dohodly,
že neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí novým
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platným a vymahatelným ustanovením, které bude co
nejvíce odpovídat záměru a účelu ustanovení původního.
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