
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BREAKIT s.r.o.

(dále též „VOP“) které tvoří v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) nedílnou součást
smluvních ujednání mezi společností BREAKIT s.r.o. (dále jen „Dodavatel“) a zájemcem o
služby Dodavatele (dále jen „Objednatel“) jako smluvními stranami.

1. Obecná ustanovení

1. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se upravují vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran vyplývající pro ně z uzavřené kupní smlouvy, smlouvy o dílo či jiného
smluvního ujednání (dále souhrnně jen „Smlouva“), nejsou-li tato práva a povinnosti
mezi smluvními stranami v písemné Smlouvě výslovně upravena jinak. Tyto VOP tvoří
nedílnou součást Smlouvy.

2. „Smlouvou“ se pro účely těchto VOP rozumí i výsledek dvoustranného právního jednání
Smluvních stran spočívající v Objednávce Objednatele výslovně přijaté a potvrzené
Dodavatelem písemně či ústně (též telefonicky) a/nebo formou elektronické
komunikace. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Dodavatel učiní přijetí a potvrzení
Objednávky. Smlouva je uzavřena též tehdy, pokud Objednatel akceptuje Cenovou
nabídku Dodavatele.

3. „Objednatelem“ se pro účely těchto VOP rozumí podnikatel, který při uzavření Smlouvy
jedná v rámci své podnikatelské činnosti či v přímé souvislosti s ní. V případě, že o
služby Dodavatele projeví zájem subjekt, který je spotřebitelem nebo podnikatelem,
avšak při uzavření Smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v přímé
souvislosti s ní, se tyto VOP neuplatní a práva a povinnosti vyplývající ze smluvního
vztahu s takovým subjektem budou vycházet z platných právních předpisů.

4. „Cenovou nabídkou“ se rozumí reakce Dodavatele na nezávaznou poptávku
Objednatele po službách Dodavatele; v Cenové nabídce Dodavatel konkretizuje
poptávané služby a jejich cenu.

5. „Objednávkou“ se rozumí závazná poptávka Objednatele týkající se služeb Dodavatele
a/nebo akceptace Cenové nabídky Objednatelem; Objednávka může být učiněna
písemně či ústně (též telefonicky) a/nebo formou elektronické komunikace.

6. Předmět té které Smlouvy mezi Dodavatelem a Objednatelem se souhrnně označuje jen
jako „Zakázka“.

7. Aplikace všeobecných obchodních podmínek Objednatele na Smlouvu a/nebo vztah
mezi Dodavatelem a Objednatelem, i kdyby byly připojeny k jakékoli související
dokumentaci Objednatele, se výslovně vylučuje, ledaže by se na jejich aplikaci smluvní
strany výslovně písemně dohodly. Objednatel bere na vědomí, že smlouvu, jejíž
nedílnou součástí by byly všeobecné obchodní podmínky Objednatele, by Dodavatel
neuzavřel.

2. Cena a platební podmínky

1. Cena Zakázky je sjednána na základě předložených informací a požadavků ze strany
Objednatele. K ceně mohou být připočítány další související náklady účelně vynaložené
na realizaci Zakázky, zejména náklady na dopravu.



2. Cena Zakázky může být ujednána pevnou částkou, odhadem ze strany Dodavatele (a to
i stanovením cenového rozmezí) nebo může být dohodnut způsob určení Ceny.
Objednatel je povinen zaplatit Dodavateli takto sjednanou cenu. Není-li cena blíže
sjednána, platí, že je stanovena EX WORKS (dle aktuálních pravidel Incoterms) Praha,
Kafkova 605/16.

3. V případě dalších, dodatečných požadavků Objednatele k Zakázce Dodavatel sdělí
Objednateli aktualizovanou Cenovou nabídku. Jestliže Objednatel aktualizovanou
Cenovou nabídku neakceptuje ve lhůtě, kterou mu k tomu Dodavatel poskytne, Zakázka
se bude realizovat v původním sjednaném rozsahu.

4. Podkladem pro zaplacení ceny je faktura, kterou Dodavatel zašle Objednateli e-mailem,
není-li výslovně sjednáno jinak.

5. Dodavatel je oprávněn požadovat úhradu zálohy, a to až do výše 50% ceny Zakázky.
Zbývající část ceny Zakázky je Dodavatel oprávněn fakturovat dnem předání Zakázky
Objednateli, není-li výslovně sjednáno jinak. V případě, že si Objednatel nepřevezme
Zakázku nejpozději do 7 dnů od okamžiku, kdy jej k tomu Dodavatel vyzve, považuje se
poslední den této lhůty Zakázka za předanou, tj. za den provedení kompletní Zakázky, a
Dodavatel je oprávněn tímto dnem vystavit příslušnou fakturu. Dodavatel je rovněž
oprávněn, zejména u časově náročnějších či objemnějších Zakázek, požadovat od
Objednatele průběžné úhrady za již odvedenou práci, zpravidla, ne však výlučně, na
základě měsíčně vystavovaných faktur.

6. Nebylo-li dohodnuto ve Smlouvě jinak, je faktura splatná do 14 dnů ode dne jejího
vystavení.

7. Požaduje-li Objednatel dodání Zakázky na adresu třetí osoby, například konečného
zákazníka, považuje se Zakázka za provedenou okamžikem předání této třetí osobě.
Potvrzením o předání Zakázky této třetí osobě může být i dodací list, na němž je uveden
jako předávající Objednatel (nikoliv Dodavatel) nebo doklad o předání Zakázky
přepravci.

8. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je Dodavatel oprávněn požadovat úrok z
prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky až do zaplacení. Přesáhne-li prodlení 30
kalendářních dnů, počínaje 31. kalendářním dnem prodlení činí úrok z prodlení 0,1%
denně z dlužné částky až do zaplacení. Jestliže k okamžiku prodlení s jakoukoli platbou
na straně Objednatele dosud nedošlo k předání Zakázky, je Dodavatel oprávněn
přerušit práce na Zakázce a/nebo Zakázku nepředat, a to až do uhrazení celé dlužné
částky. Dodavatel rovněž není v takovém případě povinen začít s realizací a/nebo je
oprávněn přerušit realizaci jiné Zakázky téhož Objednatele či osoby, kterou ve smyslu z.
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích),
ve znění pozdějších předpisů, Objednatel ovládá se sídlem i mimo území České
republiky, či mateřské společnosti, organizační složky, pobočky a sesterské společnosti
v rámci skupiny entit, do níž náleží Objednatel, a to až do doby plné úhrady dlužné
částky. Dodavatel je oprávněn požadovat po Objednateli úhradu veškerých nákladů,
které mu vznikly v souvislosti s přerušením realizace Zakázky.

9. Jednostranné započtení vzájemných pohledávek mezi Dodavatelem a Objednatelem
provedené Objednatelem nebo postoupení jakékoli pohledávky Objednatele za
Dodavatelem není bez předchozí písemné dohody smluvních stran přípustné.

10. V případě, že Objednatel kdykoli po uzavření Smlouvy změní své požadavky na
Zakázku a/nebo specifikaci Zakázky, a dojde tak ke zvýšení celkové ceny Zakázky o
nejvýše 10 % z celkové původní ceny vč. DPH, smluvní strany berou na vědomí, že



nebude nutné uzavírat zvláštní dodatek ke Smlouvě, a Objednatel bude povinen cenu
takto upravené Zakázky uhradit, aniž by byl oprávněn odstoupit z tohoto důvodu od
Smlouvy. V případech uvedených v tomto odstavci se neuplatní článek 2. odst. 3 těchto
VOP.

11. Dodavatel je oprávněn opravit zjevnou administrativní, písařskou či početní chybu
v Cenové nabídce nebo v potvrzení Objednávky a takovou chybou není vázán, je však
povinen to Objednateli bezodkladně po zjištění chyby oznámit a chybu opravit.

12. Vybrané aktuální ceny služeb Dodavatele jsou uvedeny v ceníku Dodavatele, který je na
vyžádání k dispozici v sídle Dodavatele. Ceny uvedené v ceníku neobsahují daň z
přidané hodnoty (není-li uvedeno výslovně jinak). Po zohlednění objemu realizovaných
služeb a/nebo historie obchodního vztahu či jeho perspektivu může Dodavatel
poskytnout v konkrétním případě Objednateli slevu z ceníkových cen, vždy však po
volném uvážení Dodavatele.

13. V případě, že při realizaci Zakázky Dodavatel zjistí překážky znemožňující provést
Zakázku dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu Objednateli,
navrhne mu řešení odstranění překážek a poskytne mu 3 pracovní dny k vyjádření.
Pokud se Objednatel v uvedené lhůtě nevyjádří k návrhu Dodavatele, je Dodavatel
oprávněn dle svého uvážení realizaci Zakázky přerušit až do dosažení dohody o změně
Zakázky s Objednatelem a/nebo může překážky odstranit dle svého nejlepšího vědomí
a/nebo může odstoupit od Smlouvy. Dodavatel je oprávněn požadovat cenu veškerých
prací, které v souvislosti s odstraňováním překážek uskutečnil, a též veškeré
vynaložené náklady.

3. Dodání Zakázky

1. Zakázka je provedena, je-li dokončena a předána Objednateli, resp. pokud se uplatní
fikce předání dle těchto VOP. Termín provedení Zakázky sjednají smluvní strany ve
Smlouvě.

2. Místem provedení Zakázky je sídlo Dodavatele, nebylo-li sjednáno jinak. Za předání
Zakázky se považuje odeslání předmětu Zakázky e-mailem a/nebo osobní předání
předmětu Zakázky a/nebo převzetí Zakázky prvním dopravcem nebo oprávněnou
osobou Objednatele. Nesdělí-li Objednatel Dodavateli nejpozději 3 pracovní dny před
předáním Zakázky písemně výslovně, kdo Zakázku převezme, je osoba, která Zakázku
převezme, považována za oprávněnou, aniž by byl Dodavatel povinen oprávnění takové
osoby ověřovat.

3. Objednatel je povinen přijmout i částečné plnění. Objednatel je povinen přijmout plnění i
před termínem dodání sjednaným ve Smlouvě.

4. Strany nejsou odpovědny za prodlení s plněním či nesplnění povinnosti podle Smlouvy
nebo za újmy, pokud toto prodlení či nesplnění povinnosti nebo újmy jsou důsledkem
tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se považují zejména: válka, stávka, vyhlášení
výjimečného stavu, občanské nepokoje, teroristické činy nebo jejich nebezpečí,
rozhodnutí či opatření orgánů státní správy či samosprávy nebo soudů, přírodní živelné
události včetně sněhové kalamity, povodně a požáru, epidemické či pandemické
situace, nesjízdné silnice nebo omezení jejich průjezdnosti, havárie znemožňující či
znesnadňující splnění povinností stran, dlouhodobé (více než 24 hodin trvající)
přerušení dodávky elektrické energie, porucha stroje či zařízení nebo výpadek
technologií včetně poruch hardware či software výpočetní techniky včetně poruch
způsobených viry, zásahem hackerů nebo aktualizacemi software, či jiný podobný stav



či nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události významně omezující či
vylučující splnění povinností dané strany. Strany se zavazují se navzájem o takových
okolnostech informovat.

4. Doručování

1. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, jakékoliv oznámení, žádost, požadavek, souhlas
nebo jiná forma komunikace předpokládaná nebo povolená těmito VOP nebo Smlouvou
bude mít písemnou formu a bude doručena osobním doručením a/nebo doporučeným
dopisem a/nebo prostřednictvím kurýra a/nebo e-mailem.

2. Písemnost se považuje při zasílání v rámci České republiky za řádně doručenou:

(a) při doručování osobně dnem předání písemnosti příjemci;

(b) při doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb třetí pracovní den
po odeslání písemnosti (nebo patnáctý pracovní den po jejím odeslání do
zahraničí), pokud není doručena dříve;

(c) při doručování kurýrem druhý den po odeslání, pokud není doručena dříve;

(d) při doručování e-mailem okamžikem potvrzení jeho přijetí zpětným e-mailem a/nebo
zaslaným odesílateli příjemcem a/nebo potvrzením generovaným počítačem
a/nebo v případě služby veřejné úschovny dat doručením e-mailu s oznámením o
uložení elektronické Zásilky a/nebo v případě google-drive či jiného sdíleného či
cloudového úložiště doručením e-mailu o uložení.

Pokud nebyly splněny podmínky stanovené v tomto odstavci, písemnost se považuje za
nedoručenou, není-li prokázán opak.

3. V případě, že při vzájemné komunikaci obdrží jedna smluvní strana nečitelné nebo
neúplné listiny, popřípadě listiny, ohledně nichž vznikne pochybnost o jejich pravosti, je
povinna neprodleně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu, do doby
obdržení odpovědi je povinna neprovádět žádné jednání na základě takovýchto listin a
smluvní strana, které byla doručena takováto listina, neodpovídá za jakoukoliv
případnou škodu vzniklou v této souvislosti druhé smluvní straně.

4. V případě e-mailové komunikace bude Dodavatel používat adresu uvedenou
Objednatelem v Objednávce nebo jinak určenou Objednatelem k tomuto účelu.
Objednatel je povinen Dodavateli zasílat korespondenci na adresu konkrétního
pracovníka na doméně breakit.cz.

5. Povinnosti Objednatele

1. Objednatel je povinen poskytovat Dodavateli veškerou potřebnou součinnost k realizaci
Zakázky.

2. Objednatel odpovídá za správnost, úplnost a pravdivost, včasné dodání a kvalitu i obsah
všech podkladů a informací uvedených v Objednávce či ve Smlouvě či jinak
poskytnutých Dodavateli v průběhu realizace Zakázky, a nese veškeré (zejména právní)
následky vyplývající z poskytnutí nesprávných, neúplných nebo nepravdivých informací
Dodavateli. Dodavatel není odpovědný za jakékoli vady Zakázky způsobené
nesprávnými, nekvalitními či jinak vadnými podklady a informacemi od Objednatele,
zejména jejich nejasností, nezdařeným uměleckým záměrem či neobvyklým
zpracováním, odchylkami v barevnosti nebo zpracování nebo chybným či nezvyklým
obsahem nebo formátem dat nebo jejich rozporem s právními předpisy. Objednatel



rovněž odpovídá za to, že jím dodané podklady a informace a/nebo jejich využití při
realizaci Zakázky nejsou v rozporu s oprávněnými zájmy třetích osob nebo v rozporu
s právními předpisy. Pokud Dodavatel zjistí vady podkladů či informací dle tohoto
odstavce, bude Objednatele o této skutečnosti informovat.

3. Dodavatel neodpovídá za předmět Zakázky z hlediska autorského práva, práva k
ochranným známkám ani z hlediska jiných právních předpisů v oblasti ochrany
duševního vlastnictví. Za dodržení veškerých uvedených právních předpisů České
republiky, resp. předpisů EU, zejména za řádné vypořádání všech nároků třetích osob
vztahujících se k podkladům a informacím použitým při realizaci Zakázky, je
zodpovědný výlučně Objednatel, a to i když bude Dodavatel shledán povinným je
vypořádat. Objednatel je povinen nahradit Dodavateli veškerou újmu (majetkovou i
nemajetkovou), která Dodavateli vznikne v souvislosti s případy popsanými v tomto
odstavci, přičemž Objednatel náhradu újmy uhradí bez odkladu po doručení žádosti
Dodavatele.

4. Dodavatel je oprávněn určit Objednateli přiměřenou lhůtu k poskytnutí součinnosti.
Uplyne-li lhůta marně, má Dodavatel právo podle svého uvážení zajistit si samostatně
předmět vyžádané součinnosti na účet Objednatele a/nebo odstoupit od Smlouvy
a/nebo posunout termín provedení Zakázky nejméně o stejně dlouhou dobu, jakou trvá
prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti; v tomto případě Dodavatel přihlédne ke
svým časovým možnostem dle svého zakázkového plánu. O zvolené možnosti
Dodavatel Objednatele bez zbytečného odkladu informuje.

5. Má-li prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti za důsledek přerušení realizace
Zakázky a/nebo posunutí termínu provedení Zakázky a Dodavatel nebude schopen
zaplnit uvolněnou kapacitu výroby nebo/a tvůrčího či produkčního týmu, je Objednatel
povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 1 % ze sjednané ceny Zakázky vč.
DPH za každý i započatý den prodlení. Má-li prodlení Objednatele s poskytnutím
součinnosti za důsledek ukončení Smlouvy a Dodavatel nebude schopen zaplnit
uvolněnou kapacitu výroby a/nebo tvůrčího či produkčního týmu, je Objednatel povinen
zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 25 % ze sjednané ceny Zakázky vč. DPH.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Dodavatele na náhradu újmy (majetkové
i nemajetkové).

6. Má-li Objednatel zájem o vzorky nebo vzorový výtisk, sjednají strany podmínky jejich
zhotovení Dodavatelem včetně termínu a ceny.

6. Provedení Zakázky

1. Zakázka je provedena, je-li dokončen její předmět a tento je předán (dodán)
Objednateli, resp. třetí osobě či dopravci dle instrukcí Objednatele, jakož i v případě
uplatnění fikce předání.

2. Objednatel je povinen prohlédnout a zkontrolovat předmět Zakázky okamžitě po jejím
dodání.

3. Vlastnické právo k předmětu Zakázky nebo její jednotlivé části nabývá Objednatel
okamžikem úhrady ceny Zakázky fakturované Dodavatelem. Nebezpečí škody na věci
přechází na Objednatele v okamžiku dodání Zakázky, resp. její dílčí části.

4. Dodavatel odpovídá za vady, které má Zakázka v době předání. Za vady vzniklé později
odpovídá Dodavatel pouze tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností. Za
vady, za něž nese odpovědnost Dodavatel, nejsou považovány vady způsobené
Objednatelem a/nebo třetí osobou, která není ve věci Zakázky v přímém smluvním



vztahu s Dodavatelem a/nebo vzniklé v důsledku vyšší moci. Dále není Dodavatel
odpovědný za vady Zakázky vzniklé či způsobené nesprávným nakládáním s
tiskovinami, např. mechanickým poškozením, nesprávným skladováním či
přechováváním, vystavením přírodním silám, havárií nebo živelnou událostí apod.
Dodavatel rovněž neodpovídá za vady Zakázky, jejichž příčinou jsou nedostatky v
podkladech a/nebo informacích předaných mu Objednatelem.

5. Práva z odpovědnosti za vady, které lze zjistit při dodání, uplatní Objednatel u
Dodavatele nejpozději do 5 pracovních dnů od dodání Zakázky. Jestliže Objednatel tuto
povinnost nesplní, nároky Objednatele z odpovědnosti za vady u těchto vad zanikají.
Nároky Objednatele z odpovědnosti za skryté vady Zakázky zanikají, jestliže Objednatel
neinformuje Dodavatele o skrytých vadách Zakázky do 5 pracovních dnů od jejich
zjištění nebo od okamžiku, kdy by Objednatel při vynaložení odborné péče měl vady
zjistit, nejpozději však do tří měsíců ode dne provedení Zakázky. Reklamaci nelze
uplatnit na drobné množstevní nebo barevné odchylky, drobné nerovnosti papíru,
drobné chyby ve zpracování tiskových dat a jiné odchylky dané limity a možnostmi
polygrafie a zvolené technologie.

6. V případě, že bude reklamace uznána Dodavatelem jako oprávněná, má Objednatel
právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny Zakázky, prohlásí-li Dodavatel, že není
účelné předmět Zakázky opravit. Výše slevy bude Dodavatelem stanovena s ohledem
na povahu vad a jejich vliv na užití předmětu Zakázky. Za oprávněnou reklamaci bude
dále považována pouze taková reklamace, u které Objednatel prokáže, že stejnou
reklamovanou vadu vykazuje minimálně 5 % objemu Zakázky z celkového objemu
Zakázky.

7. Dodavatel odpovídá Objednateli za vady Zakázky a za případné škody způsobené
Objednateli v přímé souvislosti s uzavřenou Smlouvou pouze a jen do výše plnění, které
uhradil Objednatel Dodavateli za dodanou Zakázku včetně DPH. Dodavatel neodpovídá
za ušlý zisk. Objednatel bere na vědomí, že bez tohoto ujednání by Dodavatel Smlouvu
s Objednatelem nikdy neuzavřel a neměl by na jejím plnění zájem.

8. V případě ukončení realizace Zakázky kdykoli před jejím provedením z jakéhokoli
důvodu a/nebo při vzájemně dohodnutém omezení rozsahu Smlouvy a/nebo stornování
části či celé Smlouvy uhradí Objednatel Dodavateli cenu již vykonané práce a veškeré
náklady, které Dodavateli vznikly v souvislosti se Smlouvou do okamžiku ukončení
realizace Zakázky a/nebo omezení a/nebo stornování Smlouvy, a též všechny náklady
zapříčiněné takovýmto omezením či stornováním či ukončením realizace.

9. Není-li výslovně sjednáno jinak, volí vhodnou polygrafickou technologii ke zpracování
Zakázky Objednatele Dodavatel. Objednatel bere na vědomí, že každá polygrafická
technologie má svá specifika, jejichž projevy nemohou být a nejsou vadou plnění.

10. V případě, že Objednatel nepřevezme dokončenou Zakázku nebo její část, ačkoli jej
k tomu Dodavatel vyzval a poskytl mu k tomu přiměřenou lhůtu, uskladní Dodavatel
předmět Zakázky, pokud to jeho povaha umožňuje. Dodavatel má právo účtovat skladné
ve výši 10,- Kč bez DPH za každou převozní paletu či europaletu a každý započatý den
skladování. V případě, že Objednatel nepřevezme uskladněnou Zakázku nebo její část
nejpozději do 60 dnů ode dne uskladnění, po uplynutí této lhůty Dodavatel takovou
Zakázku nebo její část bez dalšího upozornění Objednateli zlikviduje. Veškeré
související náklady je Objednatel povinen Dodavateli uhradit bez odkladu poté, co jej
k tomu Dodavatel vyzve.

7. Důvěrné informace



1. Všechny informace, které se při plnění a/nebo v souvislosti s plněním Smlouvy smluvní
strany dozví od druhé smluvní strany, jsou pro přijímající smluvní stranu důvěrné povahy
a/nebo představují obchodní tajemství podle § 504 a násl. občanského zákoníku (dále
jen „Důvěrné informace). Důvěrnými informacemi, ohledně kterých platí závazek
mlčenlivosti smluvních stran, se rozumí obsah Smlouvy, obsah související dokumentace
a další jiné důvěrné informace, zejména informace týkající se obchodních zájmů, klientů
(vč. potenciálních klientů) a obchodních partnerů (vč. potenciálních obchodních
partnerů) Dodavatele a jeho zaměstnanců, informace, které nejsou za normálních
okolností známé osobám, společnostem, organizacím či ostatním mimo Dodavatele,
informace, které se týkají výzkumu, vývoje, testování, marketingu, cen, zisku, prognóz,
účetnictví či jiných finančních záležitostí Dodavatele, zahrnující rovněž jakékoliv
procesy, postupy, systémy řízení, obchodní metody, know-how, prodejní statistiky a
projekce, marketingové strategie, cíle, plány, obchodní příležitosti a strukturu
Dodavatele, jeho rozpočty a údaje o hospodaření.

2. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích a
Důvěrné informace použít pouze za účelem plnění předmětu Smlouvy.

3. Povinnost zachovávat mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoli
jednání, kterým by Důvěrné informace druhé smluvní strany byly jakoukoliv formou
sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly Důvěrné informace druhé smluvní
strany využity v rozporu s jejich účelem pro vlastní potřeby nebo potřeby třetí osoby
anebo by bylo umožněno třetí osobě jakékoliv využití těchto Důvěrných informací druhé
smluvní strany.

4. Smluvní strany zodpovídají za plnění svých povinností podle tohoto článku VOP kromě
případů, kdy povinnost zpřístupnit Důvěrné informace vyplývá z platných právních
předpisů nebo z pravomocného rozhodnutí soudu, rozhodčího orgánu či správního
orgánu, a kromě případů, kdy příslušné informace jsou veřejně dostupné nebo je mohla
smluvní strana legálně získat i z jiných zdrojů. Smluvní strany se zavazují v takovém
případě spolupracovat a podniknout všechna možná opatření nutná k ochraně zájmů
druhé smluvní strany.

5. Dodavatel je oprávněn předat Důvěrné informace:

(i) svým zaměstnancům, kteří je potřebují znát pro účely, pro něž byly poskytnuty;

(ii) subdodavatelům, jejichž služby Dodavatel využije při realizaci předmětu
Smlouvy;

(iii) osobám povinným zachovávat profesní povinnost mlčenlivosti (auditoři, advokáti
aj.).

6. Po odpadnutí účelu, pro který byly Důvěrné informace předány a/nebo po zániku
účinnosti příslušné Smlouvy jsou smluvní strany povinny neprodleně po doručení
písemné žádosti druhé smluvní strany jí předat veškeré originální hmotné nosiče
dotčených Důvěrných informací v jakékoli podobě, a kopie těchto Důvěrných informací
v jakékoli podobě zničit ihned poté, co jim bude žádost dle tohoto ustanovení doručena.
Tímto ustanovením nejsou dotčeny zákonné povinnosti smluvních stran týkající se
archivace Důvěrných informací. V případě, že písemná žádost dle tohoto ustanovení
nebude druhé smluvní straně doručena ani v době 30 dnů po zániku té které Smlouvy,
je smluvní strana povinna originální hmotné nosiče takových Důvěrných informací
v jakékoli podobě neprodleně po uplynutí této třicetidenní lhůty zničit. Tímto ujednáním
nejsou dotčené zákonné povinnosti týkající se archivace.



7. Poruší-li smluvní strana povinnost ochrany Důvěrných informací dle tohoto článku, může
se druhá smluvní strana proti ní domáhat, aby se tohoto jednání zdržela a odstranila
závadný stav. Dále může Dodavatel požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč
(jejímž zaplacením není dotčen nárok na náhradu újmy, a to i ve výši přesahující
smluvní pokutu), a to za každé jednotlivé porušení, a vydání bezdůvodného obohacení.
Vedle smluvní pokuty je Objednatel povinen uhradit Dodavateli náhradu vzniklé újmy
(tzn. škody, nemajetkové újmy a ušlého zisku).

8. Smluvní strany jsou povinny dodržovat povinnosti dle tohoto článku bez časového
omezení i po ukončení vzájemné spolupráce a/nebo po zániku té které Smlouvy.

9. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, je Dodavatel oprávněn uvádět referenci
o realizované Zakázce při výkonu své podnikatelské činnosti, a to bez uvedení sjednané
ceny Zakázky. Referencí se rozumí ukázka výstupů zakázky a to především na
webových stránkách či sociálních sítí Dodavatele.

10. V případě, že Objednatel v rámci spolupráce s Dodavatelem dle Smlouvy zpřístupní
Dodavateli údaje, jejichž ochrana se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením 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, „GDPR“) a předpisy souvisejícími
(dále jako „Data“), upozorní Dodavatele na tuto skutečnost a informuje jej o
povinnostech k ochraně Dat. Smluvní strany budou dodržovat závazky vyplývající z
platných právních předpisů, kterými se řídí ochrana Dat, a Dodavatel bude s Daty
nakládat pouze za účelem plnění Smlouvy a maximálně po dobu trvání účinnosti
Smlouvy. Smluvní strany budou dbát na to, aby subjekty, jichž se Data týkají, neutrpěly
újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbát
na ochranu před neoprávněným zasahováním do jejich soukromého a rodinného života.
Dodavatel může zpřístupnit Data v nezbytném rozsahu v souladu s právními předpisy
svým zaměstnancům a osobám (včetně obchodních partnerů a subdodavatelů), které
budou vykonávat činnosti dle Smlouvy za účelem realizace Zakázky. Dodavatel vrátí
nebo zlikviduje Data obdobně dle postupu specifikovaného v odstavci 6 tohoto článku,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Dodavatel je oprávněn Data v nezbytném
rozsahu poskytnout dopravcům za účelem řádného doručení zásilky v souvislosti se
Smlouvou.

8. Trvání Smlouvy

1. Smlouva mezi smluvními stranami může být ukončena, vedle způsobů uvedených výše
v těchto VOP, způsoby uvedenými v tomto článku.

2. Dodavatel je oprávněn závazek ze Smlouvy vypovědět s okamžitou účinností (bez
výpovědní doby) nebo po uplynutí přiměřené výpovědní doby podle svého uvážení,
v případech podstatného porušení Smlouvy Objednatelem a/nebo v případě nesplnění
povinností Objednatele dle VOP a/nebo Smlouvy.

3. Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem jsou považovány zejména tyto
skutečnosti, a to bez ohledu na to, zda taková událost vznikla v důsledku jednání či
opomenutí Objednatele nebo z důvodů objektivně mimo kontrolu Objednatele:

(i) Objednatel je v prodlení s placením platby Dodavateli po dobu delší než dva týdny,



(ii) Objednatel zastaví platby nebo bude na jeho majetek podán návrh na zahájení řízení podle
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění pozdějších
předpisů,

(iii) Objednatel při uzavírání Smlouvy zamlčel údaje a/nebo uvedl nesprávné nebo nepravdivé údaje,

(iv) Objednatel přes upomínku podstatně nebo opakovaně porušuje ustanovení Smlouvy, nebo ihned
neodstraní následky podstatných porušení,

(v) Objednatel zcela či částečně nesplní povinnosti vyplývající pro něj z jiné mezi ním a Dodavatelem
uzavřené Smlouvy,

(vi) Objednatel se dopustí trestného činu a bylo zahájeno trestní stíhání.

4. Ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu a jakýmkoli způsobem se nedotýká povinnosti Objednatele uhradit
všechny dosud neuhrazené dluhy vůči Dodavateli.

5. Dojde-li k ukončení Smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy Objednatelem,
má Dodavatel právo uplatnit vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové
sjednané ceny Zakázky včetně DPH za každý jednotlivý případ porušení. Právo na
náhradu škody včetně ušlého zisku zůstává touto smluvní pokutou nedotčeno. Smluvní
pokuty jsou splatné ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře/daňovém dokladu
vystaveném Dodavatelem.

6. Dodavatel má právo přeúčtovat na Objednatele dodatečně vzniklé náklady z důvodu
ukončení Smlouvy, jakými jsou zejména náklady spojené s případným vymáháním
dlužných částek mimosoudní cestou apod.

9. Závěrečná ustanovení

1. Tyto VOP jsou platné a účinné počínaje dnem 1.11.2021 a jsou pro Objednatele
závazné dnem uzavření Smlouvy s Dodavatelem. VOP jsou k dispozici k prostudování v
sídle Dodavatele a též na jeho webových stránkách www.breakit.cz. Dodavatel si
vyhrazuje právo na změnu těchto VOP zveřejněním jejich aktuální verze na svých výše
uvedených webových stránkách. Změněné VOP se aplikují na Smlouvu počínaje dnem
jejich zveřejnění na webových stránkách Dodavatele.

2. Od ustanovení těchto VOP je možné se odchýlit pouze na základě písemné dohody
mezi Dodavatelem a Objednatelem. Odlišná ujednání Smlouvy mají přednost před
těmito VOP.

3. Objednatel má možnost kdykoliv se v případě jakýchkoliv dotazů obrátit na zástupce
Dodavatele, příslušné kontakty jsou uvedeny na webových stránkách Dodavatele
www.breakit.cz.

4. Tyto VOP a Smlouva a vztahy z nich vyplývající se řídí českým právem, zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění; české právo je rozhodným
právem i v případě, je-li součástí právního vztahu mezi Dodavatelem a Objednatelem cizí
prvek.

5. Smluvní strany uzavřou Smlouvu po vzájemném projednání s vyloučením možného
přijetí návrhu Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou dle § 1740 odst. 3 občanského
zákoníku. Objednatel je povinen jakékoliv své případné námitky, nejasnosti a připomínky
k VOP či Smlouvě oznámit Dodavateli před uzavřením Smlouvy, jinak se má za to, že se
s textem VOP i Smlouvy seznámil, jejich textu porozuměl a souhlasil s ním.

6. Jestliže se jedno nebo více ustanovení VOP a/nebo Smlouvy stane neplatným či
zdánlivým, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena. Smluvní strany si namísto



neplatného či zdánlivého ustanovení dohodnou takové platné ustanovení, které se bude
nejvíce blížit hospodářskému účelu zamýšlenému neplatným či zdánlivým ustanovením.

7. Všechny spory, jež vyplynou ze Smlouvy a souvisejí s ní, a které se nepodaří odstranit
jednáním smluvních stran, budou s konečnou platností rozhodnuty soudy České
republiky; místně příslušným k řešení sporu v prvním stupni bude soud, v jehož obvodu
má sídlo Dodavatel.

8. Objednatel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že při jednání o uzavření Smlouvy mu byly
sděleny všechny pro něj relevantní skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti
uzavřít Smlouvu dle § 1728 občanského zákoníku, a že neočekává ani nepožaduje od
Dodavatele žádné další informace v této věci.

BREAKIT s.r.o., v Praze dne 1.11. 2021


