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1. Obecná ustanovení 

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují závazkový právní vztah mezi 

společností Smart Marketing Solutions, s.r.o., IČO: 026 11 155, se sídlem Hořelická 1254/53, 

Rudná, PSČ 252 19, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, 

vložka 221467 (dále jen „SMS“) a Klientem v souvislosti s poskytováním podlicence. 

1.2 Závazkový právní vztah mezi SMS a Klientem vzniká na základě uzavřené smlouvy nebo 

Objednávky odeslané Klientem a potvrzené SMS. V těchto VOP jsou upraveny specifické 

podmínky pro předmět závazkového právního vztahu mezi SMS a Klientem. 

1.3 VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy mezi SMS a Klientem a určují část jejich obsahu, pakliže tak 

Smlouva stanoví. VOP jsou nedílnou součástí všech Objednávek mezi SMS a Klientem. 

1.4 Předmětem závazkového právního vztahu mezi SMS a Klientem jsou tyto činnosti:  

1.4.1.  závazek SMS poskytnout Klientovi podlicenci nebo jinou službu; 

1.4.2. závazek Klienta platit SMS odměnu za poskytnutí podlicence nebo jiné služby; 

1.4.3. další plnění uvedené ve Smlouvě.  

1.5 Pokud VOP, Smlouva či jiný dokument obsahující závaznou dohodu SMS a Klienta, zahrnují 

takové ujednání s Klientem, jehož obsah je regulován právními předpisy a v těchto právních 

předpisech dojde ke změně, která v uvedených dokumentech není zapracována, přičemž ujednání 

v těchto dokumentech již není slučitelné s ustanoveními právního předpisu, budou se SMS a Klient 

řídit ustanoveními právního předpisu.  

1.6 Závazkový právní vztah mezi SMS a Klientem, který se řídí mj. těmito VOP, vzniká: 

– uzavřením písemné smlouvy v listinné formě mezi Klientem a SMS, 

– na základě Objednávky odeslané Klientem a potvrzené či vydané SMS. 

 

2. Vymezení používaných pojmů 

2.1 Není-li dále uvedeno jinak, mají níže uvedené výrazy, používané ve VOP uvozené velkými 

písmeny, následující význam: 

Podlicence je oprávnění, které SMS na základě své licence, poskytuje třetím osobám k výkonu 

práva duševního vlastnictví, jež je předmětem Smlouvy. 

Občanský zákoník je zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Občanský soudní řád je zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Klient je FO nebo PO, jejíž svéprávnost nebyla omezena, která se SMS uzavřela Smlouvu, jejímž 

předmětem je poskytnutí podlicence nebo jiné služby. Klientem se rozumí též Zprostředkovatel, 

který se SMS uzavřel Smlouvu o zprostředkování.  

mobile-pocket znamená „mobile-pocket“ a „mobile-pocket business“ aplikaci k využívání služeb 

internetové platformy, vyvinutá společností Bluesource – mobile solutions gmbh, která umožňuje 

Klientovi řídit věrnostní programy, poskytovat nabídky, kreditní poukázky, informace z příslušného 

oborou/odvětví Klienta a další informace ve vztahu k zákazníkovi klienta; 

Odměna je finanční částka, kterou je Klient povinen vyplatit SMS v souladu se Smlouvou. 

Objednávka je návrh učiněný ve smyslu ust. § 1731 a násl. Občanského zákoníku za účelem 

uzavření Smlouvy s konkrétním předmětem plnění určeném, v termínu a za odměnu prostřednictvím 

objednávkového formuláře, který je stanovenou formou doručen SMS. 

Objednávkový list je formulář, jehož prostřednictvím Klient činí návrh, který je základem pro 

Objednávku. 

Osobní údaj je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt 

údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat 
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zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, 

fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

 

Provize je finanční částka, kterou se SMS zavazuje zaplatit Klientovi za zprostředkování uzavření 

každé jednotlivé Zprostředkovávané smlouvy s Třetí osobou. 

Smlouva je právní jednání, které vzniká vzájemným a obsahově shodným projevem vůle SMS a 

Klienta. Hovoří-li se v těchto VOP o Smlouvě, je tím myšlen taktéž závazkový právní vztah Klienta 

a SMS vzniklý na základě Objednávky. Tím není dotčeno ust. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. 

Smluvní strany jsou Klient a SMS. 

Subjekt údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. 

Value Master je SW systém / platforma, vyvinutá společností Brain Behind Ltd; 

Zákazník je koncový zákazník Klienta.  

Zákon o ochraně osobních údajů je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, kterou správce nebo 

zpracovatel systematicky provádí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. 

Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, 

zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, 

uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. 

 

2.2 Pojmy vysvětlené ve VOP mají stejný význam o v jiných dokumentech, zejména ve Smlouvě, 

pokud není stanoveno jinak.  

 

3. Objednávka  

3.1 Klient provede u SMS Objednávku vyplněním a odesláním objednávkového formuláře nebo 

pouhou akceptací dokumentu Přijetí objednávky, kterou mu zaslal zodpovědný pracovník SMS. 

Objednávka ze strany Klienta se stává pro Smluvní strany závaznou až po jejím odsouhlasení SMS. 

3.2 V případě, že je Smlouva uzavírána pomocí prostředků elektronické komunikace, Smluvní strany 

si za účelem rychlejší komunikace při plnění vzájemných závazků poskytnou své e-mailové adresy. 

Smluvní strany se dále dohodly, že ve vzájemné korespondenci prostřednictvím elektronických 

prostředků budou používat pouze e-mailové adresy, které si takto poskytly. Zprávy zaslané 

prostřednictvím těchto adres se považují za zprávy zaslané příslušnou smluvní stranou a prohlašují, 

že ve smyslu ust. § 562 Občanského zákoníku považují tuto formu za dostatečný způsob určení 

jednající osoby. Komunikace mezi smluvními stranami učiněná prostřednictvím elektronické pošty 

se považuje za komunikaci písemnou.  

3.3 Smluvní strany jsou dále zajedno v tom, že zprávy zaslané z takto poskytnutých e-mailových adres 

se považují za zprávy odeslané příslušnou Smluvní stranou a druhá Smluvní strana, která takovouto 

zprávu obdrží, bude jednat v dobré víře, že zpráva pochází od příslušné Smluvní strany. Smluvní 

strany se s ohledem na to zavazují, že vynaloží potřebnou péči k tomu, aby k účtu e-mailových 

adres sdělených vzájemně pro potřeby plnění Smlouvy neměly přístup jiné osoby. Porušení této 

povinnosti jde k tíži strany, o jejíž e-mailový účet se jedná a není na újmu dobré víry druhé Smluvní 

strany. Ustanovení § 585 Občanského zákoníku se použije obdobně. 

3.4 Pro komunikaci prostřednictvím e-mailu se nevyžaduje užívání zaručeného elektronického 

podpisu podle zvláštního zákona. 

3.5 Smluvní strany se zavazují, že SMS potvrdí Objednávku nejdříve poté, co bude Klientem řádně 

doručena v oboustranně dohodnutém rozsahu, včetně jasného stanovení termínů předání veškerých 

podkladů a materiálů, potřebných pro řádné splnění předmětu Smlouvy podle těchto VOP.  
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4. Práva a povinnosti Klienta  

4.1 Klient je povinen poskytnout SMS takovou součinnost, aby SMS mohl splnit své závazky 

stanovené Smlouvou řádně a včas, je povinen předat SMS v dohodnuté době veškeré potřebné 

podklady a materiály nutné k řádnému plnění předmětu Smlouvy. Klient je oprávněn podklady, 

včetně jejich případných změn, předat též elektronickou poštou. SMS jejich přijetí Klientovi na 

žádost potvrdí.  

4.2 Klient se zavazuje zaplatit při splnění předmětu Smlouvy SMS domluvenou Odměnu. 

4.3 Klient nese odpovědnost za veškeré podklady, které dodá SMS. Klient odpovídá za to, že dodané 

podklady neporušují žádným způsobem práva duševního vlastnictví třetích osob ani osobnostní, 

majetková či jiná práva třetích osob a nejedná se o materiály, jejichž zveřejněním nebo distribucí 

by mohlo docházet k porušování zákona. Obsah předaných podkladů není SMS oprávněn 

přezkoumávat. 

4.4 Klient odpovídá za to, že jím předložené podklady a poskytnuté informace jsou ve vztahu k 

předmětu Smlouvy úplné, bez vad a plně proveditelné. Ust. § 2594 Občanského zákoníku se 

nepoužije. 

  

5. Práva a povinnosti SMS 

5.1 SMS se zavazuje plnit předmět Smlouvy dle specifikací ve Smlouvě uvedených  

5.2 SMS se v průběhu i po skončení plnění předmětu Smlouvy zavazuje nakládat se všemi 

informacemi a daty, které mu budou poskytnuty Klientem v souladu se Zákonem o ochraně 

osobních údajů a zamezit přístup k těmto údajům jakékoliv neoprávněné třetí straně. 

5.3 SMS se zavazuje Zprostředkovateli zaplatit při splnění předmětu Smlouvy domluvenou Provizi. 

 

6. Povinnost mlčenlivosti 

6.1 Smluvní strany se zavazují, že všechny informace, které získají nebo se dozví v průběhu vzájemné 

spolupráce od druhé Smluvní strany, budou považovat za obchodní tajemství. O všech důvěrných 

a utajovaných informacích a skutečnostech se zavazují zachovávat mlčenlivost, s výjimkou 

informace poskytnuté třetí osobě pro účely splnění této Smlouvy. 

6.2 Důvěrnost informací a závazek mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které byly straně 

přijímající informace známy před jejich sdělením či předáním poskytující stranou, které byly 

předány straně přijímající informace třetí osobou nebo byly touto stranou získané na základě 

nezávislého postupu, nebo které byly zveřejněny v důsledku jiných skutečností, než je porušení 

této smlouvy stranou přijímající informace. 

6.3 Ustanovení § 1730 Občanského zákoníku tím není dotčeno. 

6.4 Povinnost mlčenlivosti sjednaná v těchto VOP se nevztahuje na poskytování těchto informací 

externím spolupracovníkům zejm. z řad advokátů, účetních, auditorů a daňových poradců 

v případech a v rozsahu, kdy je to při provozu obchodního závodu smluvních stran obvyklé. 

6.5 Má-li SMS s Klientem podepsánu samostatnou Smlouvu o mlčenlivosti, Smlouvu o ochraně 

důvěrných informací nebo jinak pojmenovanou NDA smlouvu, je rozsah a smluvní ujednání 

takovéto Smlouvy nadřazeno ustanovením tohoto čl. 6 VOP. 

 

7. Odměna a platební podmínky  

7.1 Odměna bude stanovena ve Smlouvě a jejích přílohách a zaplacena bude na základě daňového 

dokladu – faktury. 

7.2 Výsledná Odměna bude zahrnovat veškeré náklady, které SMS vynaloží při plnění Smlouvy. 

K odměně bude účtována zákonná sazba DPH. 
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7.3 Výsledná Provize Zprostředkovatele bude zahrnovat veškeré náklady, které Zprostředkovatel 

vynaloží při plnění Smlouvy. K Provizi bude účtována zákonná sazba DPH. 

7.4 Není-li výslovně stanoveno jinak, jsou daňové doklady splatné do 14 dnů ode dne jejich doručení 

Klientovi. V případě prodlení s úhradou daňového dokladu má SMS  nárok na smluvní pokutu ve 

výši 0,5 % denně z dlužné částky za každý byť i jen započatý den prodlení, aniž by tímto byl dotčen 

nárok na úroky z prodlení anebo na náhradu škody ve výši, ve které škoda přesahuje smluvní 

pokutu. 

7.5 Povinnost zaplatit oprávněně fakturovanou částku je splněna jejím úplným připsáním na účet SMS, 

v případě Zprostředkovatelské smlouvy na účet Zprostředkovatele, uvedený v daňovém dokladu. 

7.6 SMS je oprávněn Klienta požádat o zálohové platby.  

 

8. Rozsah odpovědnosti SMS za škodu  

8.1. Smluvní strany se dohodly, a Klient ve smyslu ust. § 2896 Občanského zákoníku výslovně 

prohlašuje, že SMS neodpovídá za škodu či jinou újmu, která Klientovi vznikne v souvislosti 

s plněním Smlouvy, z něhož by mohla Klientovi vzniknout škoda či jiná újma, není-li dále 

stanoveno jinak.  

 

9. Řešení sporů 

9.1. Smluvní strany (nebo jejich zástupci) se na základě písemného prohlášení jedné ze Smluvních stran 

o jakémkoli sporu nebo nároku, včetně sporu o platnost Smlouvy a její porušení, sejdou do 15 

(patnácti) dnů od data takového prohlášení, aby se pokusily dosáhnout smírného řešení týkajícího 

se sporné záležitosti.  

 

9.2. Nebudou-li osoby uvedené v předchozím odstavci schopny dosáhnout smírného řešení týkajícího 

se všech sporných záležitostí na takovém setkání, bude jakýkoli přetrvávající spor nebo nárok 

postoupen a s konečnou platností řešen v rámci řádného soudního řízení. Smluvní strany se ve 

smyslu § 89a Občanského soudního řádu dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně 

ve sporech ze Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost soudu a kdy je v 

prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud v Praze, v případech, kdy je v prvním stupni 

příslušný okresní soud, Okresní soud pro Prahu – západ. 

 

9.3. Po dobu jednání dle čl. 12.2 neběží promlčecí lhůty. Zákonná ustanovení o nejvyšší přípustné délce 

promlčecích lhůt tím nejsou dotčena. 

 

10. Rozhodné právo a priorita smluvních ujednání 

10.1. Smluvní vztah SMS a Klienta vzniklý na základě Smlouvy se řídí právem České republiky. Není-

li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran 

Občanským zákoníkem.  

 

11. Oznamování a doručování písemností 

11.1. Veškerá oznámení a výzvy v souvislosti se Smlouvou, pokud nebylo sjednáno jinak, musí mít 

písemnou formu, budou vyhotovena v českém jazyce a doručena osobně, poštou nebo kurýrem s 

předem zaplacenými poplatky nebo e-mailem s potvrzením příjmu na adresu druhé Smluvní 

strany uvedené ve Smlouvě a/nebo takovému adresátovi nebo na takovou adresu, kterou 

kterákoliv ze Smluvních stran oznámí druhé Smluvní straně v oznámení doručeným způsobem 

stanoveným v tomto odstavci. Veškerá oznámení a písemnosti budou považovány za doručené 

sedmým dnem ode dne jejich odeslání na adresu předmětné Smluvní strany, nebude-li prokázáno 

jiné datum doručení. 
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12. Ochrana a zpracování osobních údajů 

12.1. Pro účely ochrany osobních údajů se ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů rozumí 

správcem Klient a zpracovatelem SMS.  

 

12.2. Nestanoví-li předmět samostatná Smlouva jinak, bude SMS zpracovávat osobní údaje obdržené 

od Klienta v rozsahu: jméno, příjmení a adresa adresáta. Zpracováním se pro účely Smlouvy 

rozumí zejména příprava, úprava, setřídění osobních údajů, jakož i další činnosti podle Smlouvy.  

 

12.3. SMS neposkytne ani jinak nezneužije data poskytnutá Klientem ke splnění Smlouvy ve prospěch 

třetí osoby.  

 

12.4. SMS prohlašuje, že data poskytnutá Klientem budou použita pouze pro splnění předmětu 

Smlouvy.  

 

12.5. SMS je oprávněn použít ke zpracování osobních údajů třetí osobu a zpřístupnit jí Osobní údaje 

pro účely plnění předmětu Smlouvy pouze s využitím match kódu nebo tzv. „slepé 

databáze“, tj. databáze bez jmen a příjmení, v takové podobě, aby nebylo možné jednoznačně 

identifikovat Subjekty údajů. Podmínky pro ochranu Osobních údajů platí pro třetí osobu ve 

stejném rozsahu jako pro SMS.  

 

12.6. Klient uzavřením Smlouvy prohlašuje, že osobní údaje získal a zpracovává v souladu se zákonem 

o ochraně osobních údajů a je oprávněn SMS osobní údaje předat.  

 

12.7. SMS prohlašuje, že je schopen zajistit technické a organizační zabezpečení ochrany osobních 

údajů, zejména přijmout veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému 

přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i jejich zneužití, zejména 

opatření týkající se práce s danými informačními systémy, vymezením omezeného okruhu osob, 

které mohou disponovat s osobními údaji, včetně zajištění jejich mlčenlivosti o údajích, které se 

v rámci zpracování osobních údajů dozvěděli, zajištění místností a počítačů s databázemi proti 

vniknutí neoprávněných třetích osob. Prostředky zpracování osobních údajů mohou být zejména 

automatické, neautomatické a manuální.  

 

12.8. Obě Smluvní strany se zavazují, že bude-li to třeba, poskytnou si vzájemně veškerou součinnost 

při styku a jednáních s Úřadem pro ochranu osobních údajů a se Subjekty údajů, či jinými 

subjekty, kterých se zpracování osobních údajů týká. Oznamovací povinnost dle Zákona o 

ochraně osobních údajů je povinen ve vztahu k databázím osobních údajů zpracovávaných dle 

Smlouvy plnit Klient, jakožto správce. 

 

13. Započtení, postoupení, promlčení 

13.1. Smluvní strany se ve smyslu ust. § 1991 Občanského zákoníku dohodly, že SMS je oprávněn 

započíst proti pohledávkám Klienta veškeré své pohledávky vůči Klientovi, bez ohledu na jejich 

splatnost, promlčení či na to, že jsou ve smyslu ust. § 1987 Občanského zákoníku nejisté.  

 

13.2. Klient není bez předchozího písemného souhlasu SMS oprávněn postoupit jakékoli pohledávky 

či práva ze Smlouvy nebo související s jejím plněním. 

 

13.3. Klient ve smyslu ust. § 630 Občanského zákoníku prohlašuje, že práva SMS ze Smlouvy se 

promlčují po deseti (10) letech od počátku běhu promlčecí doby. 

 

14. Vyšší moc 

14.1. SMS neodpovídá za škodu způsobenou Klientovi nebo Zákazníkovi porušením povinností z 

příslušné Smlouvy nebo VOP, jestliže k tomuto porušení došlo v důsledku překážky, jež nastala 

nezávisle na vůli povinné strany a brání ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně 

předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a 
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dále že by v době vzniku smluvního závazku tuto překážku předvídala. SMS neodpovídá za takto 

způsobenou škodu pouze po dobu, po kterou trvá taková překážka. Překážkou se pro účely tohoto 

ustanovení rozumí okolnosti vyšší moci, zejména, avšak bez omezení, přírodní katastrofa, 

povodeň, požár, stávka, popř. další okolnosti smluvními stranami zcela neovlivnitelné. Nastanou-

li výše uvedené překážky, smluvní strany se zavazují, že učiní veškeré právní kroky, aby i přes 

tyto překážky mohl být účel příslušné Smlouvy naplněn, zejména uzavřít dodatky, jejichž 

obsahem by měla být změna termínu plnění z předmětné Smlouvy atd. Smluvní strany jsou 

povinny navzájem se informovat o skutečnostech vzniku vyšší moci, a to bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne, kdy taková skutečnost nastane. 

 

15. Odstoupení od smlouvy, výpověď 

15.1. SMS je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že je Klient v prodlení s úhradou Odměny o 

více než 30 (slovy: třiceti) dní. V případě prodlení s úhradou Odměny má je až do úplného 

splacení SMS oprávněn částečně omezit či zcela zablokovat přístup Klienta do platforem Value 

Master a mobile-pocket, a z mobilní aplikace odstranit veškerou jeho komunikaci se Zákazníky. 

 

15.2. SMS je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od Smlouvy v případě, že Klient vstoupí do 

likvidace, zastaví podstatnou část plateb, bude proti němu zahájeno insolvenční nebo jiné obdobné 

řízení nebo bude nařízen výkon rozhodnutí či exekuce postižením jeho majetku.  

 

15.3. Smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu vypovědět kdykoliv bez uvedení důvodu nebo 

z jakéhokoliv důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou. Tato tříměsíční výpovědní lhůta počíná běžet 

prvním dnem kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, ve kterém byla jedné ze smluvních stran 

doručena výpověď druhé smluvní strany.   

 

15.4. Na základě doručené výpovědi mohou SMS a Klient uzavřít písemnou dohodu, ve které zkrátí 

výpovědní lhůtu až na jeden měsíc.  

 

15.5. Při odstoupení kterékoli Smluvní strany od Smlouvy či Objednávky, je Klient povinen SMS 

zaplatit Odměnu za již poskytnuté plnění.  

 

16. Salvátorská doložka 

16.1. Stanou-li se jednotlivá ustanovení VOP neúčinnými, neplatnými nebo neproveditelnými nebo 

obsahují-li mezery, případně se k nim dle zákona nemá přihlížet, není tímto dotčena účinnost, 

platnost anebo proveditelnost ostatních ustanovení. Namísto neúčinného, neplatného nebo 

neproveditelného ustanovení musí být sjednáno takové ustanovení, které co možná nejvíce 

odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení a úmyslu Smluvních stran; totéž platí i v případě 

mezer; v takovém případě musí být sjednáno takové ustanovení, které bude nejvíce odpovídat 

tomu, co by bývalo bylo sjednáno, kdyby byly bývaly Smluvní strany vzaly tyto okolnosti v úvahu 

již při uzavírání Smlouvy. 

 

17. Závěrečná ustanovení 

17.1. Smluvní strany se zavazují při plnění svých povinností stanovených Smlouvou vyvinout 

maximální úsilí a poskytnout si navzájem maximální součinnost k tomu, aby účel příslušného 

závazkového vztahu byl naplněn v co největším rozsahu a v co nejvyšší míře. Po dobu platnosti 

příslušné Smlouvy jsou smluvní strany svými projevy vázány a zavazují se neučinit nic, čím by 

zmařily práva a povinnosti druhé strany ze Smlouvy.  

17.2. Pokud je Smluvními stranami vyžadována písemná forma oznámení nebo sdělení druhé Smluvní 

straně, je tato forma zachována, je-li oznámení zasláno elektronickou formou nebo doporučeným 

dopisem prostřednictvím poštovní přepravy druhé Smluvní straně, a tato je povinna potvrdit 

přijetí. V případě, že tak neučiní je zasílající strana povinna ověřit si doručení této písemnosti. 

Oznámení či sdělení jsou zasílány na adresy uvedené ve Smlouvě. Pokud v době platnosti 
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Smlouvy dojde ke změně některé adresy, je povinna Smluvní strana neprodleně písemně oznámit 

druhé Smluvní straně tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku. 

 

17.3. SMS je oprávněn tyto VOP aktualizovat. SMS seznamuje Klienta s aktualizovaným zněním VOP 

alespoň 30 kalendářních dnů před účinností změny, a to písemnou formou. Pokud Klient 

neprojeví do 10 kalendářních dnů před účinností změny těchto VOP výslovný odůvodněný 

písemný nesouhlas s danou změnou, má se za to, že Klient projevil svůj souhlas ve smyslu ust. 

§ 1740 Občanského zákoníku a nové znění těchto VOP se tak stává závazné pro všechny dosud 

uzavřené smluvní vztahy jako změna jeho původně sjednaných VOP s účinností ode dne 

uvedeného v příslušné novelizaci VOP. 

 

17.4. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2014. 


