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Smluvní podmínky k poskytovaným službám 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Účelem těchto Podmínek je stanovit podrobné podmínky, za kterých dodavatel 

poskytuje svým zákazníkům (dále jen „odběratelé“) služby spočívající v poskytování a 

využívání informací, jak jsou vymezeny dále. 

1.2. Za odběratele se považují osoby, s nimiž dodavatel uzavřel smlouvu o poskytování 

a využívání informací nebo jinou smlouvu, která na tyto Podmínky odkazuje (dále jen 

„smlouva“).  

1.3. Za odběratele se považují též osoby, které zaslaly dodavateli objednávku služeb 

spočívajících v poskytování a využívání informací, pokud jejich souhlas s použitím těchto 

Podmínek je zachycený písemně, resp. elektronicky; pojem „smlouva“ v takovém případě 

zahrnuje i dodavatelem akceptovanou objednávku odběratele.  

1.4. Za smlouvu se považuje i Rámcová smlouva o poskytování a využívání informací 

uzavřená mezi dodavatelem a odběratelem. 

1.5. Závazkový vztah založený smlouvou se v otázkách neupravených smlouvou nebo 

těmito Podmínkami řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).  

2. Práva a povinnosti dodavatele 

2.1. Dodavatel se zavazuje plnit své závazky řádně a včas v souladu se smlouvou. 

2.2. Dodavatel je odpovědný za to, že rozsah a podmínky plnění poskytovaného 

odběrateli jsou v souladu se smlouvou. 

2.3. Dodavatel není za prodlení s plněním svých závazků odpovědný, pokud sám 

prodlení nezpůsobil, zejména v případech, kdy k prodlení došlo v důsledku prodlení 

odběratele nebo v důsledku mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky 

vzniklé nezávisle na vůli dodavatele, která mu zabránila ve včasném plnění jeho závazků. 

2.4. Dodavatel neodpovídá za prodlení s plněním smlouvy, pokud je způsobeno 

prodlením vydavatele, provozovatele rozhlasového či televizního vysílání, provozovatele 

příslušného webového serveru či jiného zdroje/poskytovatele mediálních titulů (dále jen 

„poskytovatel titulu“).  

2.5. Dodavatel neodpovídá za prodlení s plněním smlouvy ani v případě, je-li způsobeno 

vyšší mocí, za niž se považuje např. výpadek elektrického proudu, připojení k elektronické 

komunikační síti apod. Pokud si je dodavatel vědom skutečnosti, že dojde k prodlení s 

plněním smlouvy z důvodů na straně poskytovatele titulu, zavazuje se o tomto odběratele 

bez zbytečného odkladu informovat. V takovém případě poskytne dodavatel plnění, které 

nemohl poskytnout z důvodu takového prodlení, bez zbytečného odkladu poté, kdy taková 

překážka odpadne v souladu s těmito Podmínkami. 

2.6. Dodavatel neodpovídá za obsahovou stránku Výstupů a Výsledků, zejména za 

jejich pravdivost a úplnost, neboť toto zcela závisí na informacích zveřejněných v 

mediálních titulech příslušnými vydavateli, stejně jako dodavatel neodpovídá za obsahovou 

stránku překladů, zejména za jejich pravdivost a úplnost, neboť ji zajišťuje výhradně 

pomocí externích spolupracovníků, což tímto bere odběratel na vědomí. Dodavatel 

neodpovídá za porušení práv třetích osob, ani za porušení autorských práv či jiných 

nehmotných statků. 

2.7. Dodavatel se zavazuje nesdělovat třetí straně rozsah plnění poskytovaného 

odběrateli na základě smlouvy. Porušením tohoto ustanovení není, pokud dodavatel takové 

informace zpřístupní osobám, které pro něho vykonávají služby právního, daňového, 

účetního či jiného auditu, či jiným osobám, které jsou vázány zákonnou povinností 

mlčenlivosti. 

2.8. Dodavatel je ve výjimečných případech oprávněn písemným oznámením (vč. 

prostředků el. komunikace) doručeným odběrateli omezit nebo vyloučit právo odběratele 

užívat konkrétní Výstup, Výsledek či jeho část, poskytnutý na základě smlouvy, zejména 

vyjde-li dodatečně najevo, že dalším užíváním by došlo k porušení práv třetích osob, či 

zájmů zvláštního zřetele hodných. Právo dodavatele dle tohoto ustanovení lze uplatnit 

výhradně k takové části Výstupu či Výsledku, s níž nelze s ohledem na práva třetích osob 

dále nakládat. 

3. Práva a povinnosti odběratele 

3.1. Některé z našich služeb umožňují nahrávání, odesílání, ukládání a přijímání 

obsahu. Práva k duševnímu vlastnictví daného obsahu zůstávají ve vlastnictví zákazníka - 

odběratele. 

3.2. Používáním služeb nenabývá zákazník žádná práva duševního vlastnictví k našim 

službám ani k obsahu, ke kterému přistupuje.  

3.3. Obsah služeb nemůže zákazník používat bez svolení jeho vlastníka. Tyto podmínky 

neudělují zákazníkovi právo používat žádné značky ani loga používaná v našich službách. 

4. Odměna a platební podmínky 

4.1. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je odměna uvedena vždy bez příslušné daně z 

přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Odměna je splatná ve výši specifikované ve smlouvě 

spolu s příslušnou sazbou DPH na účet dodavatele na základě daňového dokladu 

vystaveného dodavatelem. Daňový doklad musí splňovat náležitosti dané ustanovením § 

29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

4.2. Splatnost odměny je čtrnáct (14) dnů ode dne doručení daňového dokladu 

odběrateli. 

4.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo v něm 

nebudou správně uvedené údaje, je odběratel oprávněn vrátit ho ve lhůtě pěti (5) dnů od 

jeho obdržení dodavateli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V 

takovém případě dochází k přerušení doby splatnosti odměny. Nová doba splatnosti začíná 

běžet po doručení opraveného daňového dokladu odběrateli. Vrátí-li odběratel daňový 

doklad bez smlouvou stanovených důvodů, nebo bez uvedení chyb, jichž se dovolává, 

nebo po stanovené lhůtě, doba splatnosti se nepřerušuje. Tím není dotčena povinnost 

dodavatele doručit odběrateli řádný daňový doklad. 

4.4. Je-li smlouva uzavřena na dobu delší než jeden (1) rok nebo na dobu neurčitou, je 

dodavatel oprávněn upravit dohodnutou výši odměny procentuálním navýšením o míru 

inflace za předchozí rok, tedy o inflaci vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu 

spotřebitelských cen, který vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za dvanáct 

(12) posledních měsíců proti průměru dvanácti (12) předchozích měsíců. Míra roční inflace 

bude stanovena na základě údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem. Zvýšení 

bude účinné od prvního (1.) dne kalendářního měsíce následujícího po doručení oznámení 

o zvýšení odměny odběrateli. 

4.5. V případě prodlení odběratele se zaplacením odměny trvajícím déle než čtrnáct (14) 

dnů ode dne uplynutí doby splatnosti odměny, je dodavatel oprávněn odepřít odběrateli 

poskytování plnění dle smlouvy, a to až do okamžiku úplného zaplacení celé dlužné částky 

odběratelem dodavateli. 

5. Obchodní tajemství a důvěrné informace 

5.1. Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v 

příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem 

a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. 

5.2. Za důvěrné informace se považují všechny informace, která jedna ze stran jako 

důvěrné označí. 

5.3. Každá smluvní strana se zavazuje zachovat v tajnosti obchodní tajemství a důvěrné 

informace druhé smluvní strany. Smluvní strany se zejména zavazují, že neužijí ve svůj 

prospěch ani ve prospěch třetí osoby ani nezpřístupní třetí osobě obchodní tajemství ani 

důvěrné informace, které při plnění smlouvy získaly od druhé smluvní strany, nestanoví-li 

smlouva výslovně jinak. 

5.4. Obě smluvní strany se zavazují chránit důvěrné informace, které jim byly poskytnuty 

druhou stranou nebo je jinak získaly v souvislosti s plněním smlouvy, nejméně ve stejném 

rozsahu a nejméně stejnými prostředky, jakými chrání vlastní obchodní tajemství, zejména 

se zavazují uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření 

zabraňující jejich zneužití či prozrazení, která lze po nich rozumně požadovat. 

5.5. Povinnost utajovat obchodní tajemství a důvěrné informace dle tohoto článku. 

Podmínek zavazuje smluvní strany po dobu účinnosti smlouvy a po dobu dvou (2) let po 

zániku účinnosti smlouvy.  

5.6. Smluvní strany dále zavazují chránit obchodní tajemství, jakož i důvěrné informace i 

po uplynutí doby uvedené v první větě tohoto ustanovení, a to v souladu s příslušnými 

právními předpisy, ledaže by tyto informace ztratily charakter obchodního tajemství či 

důvěrných informací. 

6. Vymezení odpovědnosti 

6.1. Ve službách se může zobrazovat i obsah, který nepatří společnosti Tovek Solutions. 

Za tento obsah odpovídají pouze subjekty, které jej zveřejňují. 

6.2. V rozsahu, který právní předpisy umožňují, bude celková odpovědnost společnosti 

Tovek Solutions a jejích dodavatelů a distributorů za jakýkoli nárok vznesený na základě 

těchto podmínek, včetně veškerých záruk vyplývajících ze zákona, omezena výší částky, 

kterou za použití služeb zákazník zaplatil. 

6.3. Ve všech případech platí, že společnost Tovek Solutions ani její dodavatelé 

nenesou odpovědnost za žádné ztráty či škody, které nelze přiměřeným způsobem 

předvídat. 

7. Trvání smluvního vztahu 

7.1. Smlouva se uzavírá na dobu uvedenou ve smlouvě. Není-li ve smlouvě uvedeno 

jinak, je smlouva uzavřená na dobu neurčitou. 

7.2. Smlouvu může kterákoliv ze smluvních stran písemně vypovědět. Výpovědní lhůta 

je dvouměsíční a počíná běžet prvního (1.) dne kalendářního měsíce následujícího po 

doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

7.3. Je-li v objednávce ve smyslu odst. 1.3 těchto Podmínek uvedeno, že se uzavírá do 

odvolání anebo není-li tam uveden žádný údaj ve smyslu tohoto ustanovení, jedná se o 

smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, kterou může kterákoliv ze smluvních stran 

vypovědět, a to výpovědí zaslanou druhé smluvní straně písemně nebo e-mailem  

7.4. Dodavatel může od smlouvy odstoupit, pokud odběratel užije Výstup nebo Výsledek 

v rozporu se smlouvou. 

7.5. Odběratel může od smlouvy odstoupit, pokud mu dodavatel opakovaně nedodá 

Výstup, nebo mu opakovaně neumožní přístup do databáze, a to i přes předchozí písemné 

upozornění, přičemž písemná forma je v tomto případě zachována i v případě zaslání 

upozornění e-mailem. Odstoupením zaniká smlouva ke dni doručení oznámení o 

odstoupení druhé smluvní straně. 

7.6. Odstoupením od smlouvy ani její výpovědí nejsou dotčena plnění, provedená před 

účinností odstoupení či výpovědi, ani práva z takových plnění vyplývající dle smlouvy. 

Ustanovení odst. 3. a 5. těchto Podmínek není odstoupením ani výpovědí dotčeno. 

7.7. Zánikem smlouvy z jakéhokoliv důvodu nejsou dotčena ustanovení o řešení sporů 

ani ostatní ustanovení smlouvy, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku smlouvy. 

Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1.2.2020, do nahrazení novými podmínkami. 


