PŘEKLADY A TLUMO ČENÍ
Obchodní podmínky
vydané podle § 273 odst. 1 zákona č
. 513/1991 Sb. (obchodního zákoníku) v platném zně
ní
Článek l - Úvodní ustanovení
Tyto Obchodní podmínky tvoř
í nedílnou součást smlouvy ve vě
ci zajiš
tě
ní př
ekladu, tlumoč
ení nebo ji né související jazykové služ
by
(dále jen smlouvy) mezi objednavatelem a poskytovatelem, pokud není ve smlouvěvýslovněuvedeno jinak.
1.
Smlouva mezi objednavatelem a poskytovatelem vzniká zasláním písemné objednávky ze strany objednavatele a jejím
písemným potvrzením ze strany poskytovatele nebo zasláním písemné nabídky poskytovatelem a jejím písemným potvrzením
objednavatelem.
2.
Písemnou formou ve smyslu odst. 2 tohoto č
lánku se rozumí kroměpísemné objednávky i objednávka ze strany objednatele
prostř
ednictvím komunikace na dálku – zaslání faxu nebo elektronické po š
ty (e-mailu) a forma vyplně
ní elektronických
objednávkových formulář
ů objednavatelem a následné potvrzení poskytovatelem. Informace o poskytovateli a jeho
identifikace př
i objednávce prostř
ednictvím komunikace na dálku je uvedena v záhlaví tě
chto Obchodních podmínek.
3.
Smlouva mezi objednavatelem a poskytovatelem vznikne, pokud ob ěstrany vyjádř
í v písemné forměsouhlas se vš
emi jejími
podstatnými nálež
itostmi, tj. zejména obsahem a rozsahem služby, která je jejím př
edmě
tem, způsobem provedení služ
by,
dodací lhů
tou a cenou služ
by, př
ípadnězpů
sobem výpo č
tu ceny služ
by, ukonč
ením smlouvy a záruč
ními podmínkami, pokud
není dohodnuto jinak.
4.
Ujednané podmínky smluvního vztahu lze mě
nit nebo zruš
it pouze písemným ujednáním obou smluvních stran.
1.

Článek II - Předmě
t plně
ní
Př
edmě
tem plně
ní je provedení služ
eb obsaž
ených v p ř
edmě
tu podnikání poskytovatele, a to vyhotovení př
ekladu, zaji š
tě
ní
tlumoč
nických služ
eb a dalš
í související jazykové služ
by podle podmínek uvedených ve smlouv ě(dále jen zakázka).
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Vš
eobecná ujednání
Poskytovatel se uzavř
ením smlouvy zavazuje vyhotovit sjednanou zakázku v rozsahu a podle podmínek dohodnutých ve
smlouvě
, a to v urč
eném jazyce, ve sjednané dodací lhůtě
, př
edat ji dohodnutým způsobem a splnit dalš
í podmínky uvedené ve
smlouvě
.
Objednavatel se uzavř
ením smlouvy zavazuje př
evzít vyhotovenou zakázku a zaplatit poskytovateli výslednou cenu za
zpracování zakázky podle ustanovení č
lánku V tě
chto Obchodních podmínek.
Termín př
edání zakázky
Poskytovatel je povinen př
edat a objednavatel je povinen př
evzít vyhotovenou zakázku v termínu a zp ů
sobem uvedeným ve
smlouvě(potvrzené objednávce).
Pokud objednavatel ve lhůtě24 hodin po uplynutí termínu sjednaného př
edání za kázky písemněneurguje její dodání, má
poskytovatel za to, ž
e objednavatel zakázku ř
ádněa včas obdrž
el.
Zakázka není dodána opož
dě
ně
, jestliž
e poskytovatel dodá na základěurgence objednavateli zakázku opakovaněa zárove ň
prokáže, že ji jižve sjednaném termínu objednavateli odeslal.
Pro př
ípad, ž
e vyhotovenou zakázku nebude mož
no doruč
it ze záva ž
ných objektivních dů
vod ů
, které jsou na straně
poskytovatele, způsobem uvedeným ve smlouvě
, je poskytovatel oprávně
n zvolit náhradní způ
sob doru č
ení vyhotovené
zakázky na sv ů
j náklad. Pro př
ípad, ž
e vyhotovenou zakázku nebude mo ž
no doruč
it ze závažných objektivních důvodů
, které
nejsou na straněposkytovatele, způsobem uvedeným ve smlouvě
, je poskytovatel oprávn ě
n zvolit náhradní zp ů
sob doruč
ení
vyhotovené zakázky na náklad objednatele. Objednavatel bude na obětyto okolnosti př
edem telefonicky upozorně
n.
Odmítne-li objednavatel bez závažného dů
vodu písemn ěuznaného obě
ma stranami př
evzít ř
ádněsjednanou a vyhotovenou
zakázku, považuje se tato zakázka za splněnou, poskytovateli vzniká právo vystavit fakturu na č
ástku ve smluvené vý š
i a
objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit.
Práva a povinnosti stran
Objednavatel je povinen sdělit poskytovateli účel, ke kterému bude zakázka použita, pokud je tato informace d ů
lež
itá pro její
splnění ze strany poskytovatele.
Pokud poskytovateli nebude tento úč
el sd ě
len, nebude brán zř
etel na pozdě
jš
í reklamace vzniklé z dů
vodůs ním souvisejících.
Pokud bude zakázka použ
ita pro zveř
ejnění tiskem, na internetu nebo jiným obdobným zp ů
sobem, musí být tato skute č
nost v
objednávce výslovněuvedena.
Obsahuje-li text, který je př
edmě
tem objednávky, odborné a jinak zvlá š
tní výrazy, zkratky a podobně
, u kterých objednavatel
pož
aduje dodrž
ení jím používaných termínů, je objednavatel povinen poskytovatele na tuto skuteč
nost písemněupozornit a
př
edat mu seznam takové požadované terminologie v př
ísluš
ném jazyce nebo př
edat poskytovateli jiné pomocné materiály č
i
do objednávky uvést odpově
dnou osobu, se kterou mů
že poskytovatel odbornou terminologii konzultovat. Pokud tak
objednavatel neuč
iní, na pozd ě
jš
í reklamace týkající se odborné terminologie nebude brán zř
etel.
Pokud objednavatel urguje dodání zakázky, která jižbyla poskytovatelem ř
ádněodeslána, platí ustanovení č
lánku III odst. 2.3,
př
ič
emžposkytovatel je povinen zakázku objednavateli znovu odeslat, a to neprodlen ěpo obdrž
ení urgence.
Objednavatel je povinen neprodleněinformovat poskytovatele o v š
ech okolnostech, které by mohly negativněovlivnit splně
ní
jeho závazku k úhraděce ny zakázky podle smluvních podmínek. Objednavatel je povinen př
edevš
ím informovat poskytovatele
o tom, ž
e doš
lo k rozhodnutí o prohláš
ení konkurzu na jeho majetek nebo že vstoupil do likvidace nebo ž
e taková situace hrozí .
Poskytovatel nenese odpovědnost za př
ípadné dů
sledky spojené s poruš
ením autorského práva p ř
i plně
ní zakázky zadané
objednavatelem.
Poskytovatel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah vš
ech jednání spojených s př
edmě
tem plně
ní a dále se zavazuje, že bude
považ
ovat vš
echny materiály, které mu objednavatel př
edlož
í, za p ř
ísnědůvě
rné.
Reklamace
Vyhotovená zakázka má vady v p ř
ípadech, kdy nebyla provedena v souladu se smlouvou (potvrzenou objednávkou).
Vyhotovená zakázka má dále vady zejména v př
ípadech, kdy nebyla provedena v odpovídající gra matické, stylistické anebo
významové kvalitě
.
Reklamaci uplatň
uje objednavatel písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad a př
ípadněi
č
etnost jejich výskytu.
Pokud poskytovatel uzná reklamaci objednavatele ohledněvad podle odst. 4.2 za dů
vodnou, zajistí na vlastní náklady v
př
im ě
ř
ené lh ů
těkorekturu zakázky.
Pokud poskytovatel uzná reklamaci objednavatele za důvodnou a nejedná se př
itom o vady uvedené v odst. 4.2 tohoto č
lánku
nebo u vad podle odst. 4.2 objednavatel nabízenou korekturu neakceptuje, bude objednavateli poskytnuta odpovídající sleva z
ceny zakázky.
Výš
e slevy na uznané reklamace vad podle odst. 4.5 tohoto č
lánku se bude ř
ídit v první ř
adědohodou obou stran; pokud se
strany nedohodnou, bude se sleva ř
ídit odborným posudkem nezávislého arbitra zvoleného dohodou smluvních stran ze
seznamu soudních př
ekladatelůa tlumoč
ník ůvedeného př
ísluš
ným soudem.
Rovně
žv př
ípadě, ž
e mezi smluvními stranami vznikne spor týkající se oprávn ě
nosti vč
as uplatně
ných nárokůobjednavatele z
odpov ě
dnosti za vady jiné nežuvedené v odst. 4.2 tohoto č
lánku, zavazují se smluvní strany ř
eš
it v první ř
adětento spor
mimosoudní cestou.
Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku nezávislého arbitra podle ustanovení odst. 4.7 tohoto č
lánku jsou
poskytovatel i objednavatel povinni uhradit formou zálohy, kaž
dý z nich ve výš
i 50 % př
ísluš
ných nákladů
, bude-li potř
eba
takovou zálohu uhradit. Koneč
né vyú č
tování nákladů jednotlivým stranám bude provedeno podle výsledků posudku
oprávně
nosti reklamace v rozhodnutí arbitra v reklamač
ním ř
ízení.
Za př
ípadnou š
kodu zp ů
sobenou objednavateli vadami vyhotovené zakázky odpovídá poskytovatel, a to maximálnědo výš
e
ceny zakázky.

4.4
4.5
5.
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

5.6
6.
6.1
6.2
6.3
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

4.
5.
6.

5.3
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

Lhůta k uplatnění reklamace
Nároky plynoucí z odpově
dnosti za vady zanika jí, jsou-li uplatně
ny opož
dě
ně
.
Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad zakázky u poskytovatele bez zbyteč
ného odkladu poté, co je zjistí, nejpozdě
ji
vš
ak do 30 kalendá ř
ních dnůode dne př
evzetí vyhotovené zakázky.
Po uplynutí lhůty uvedené v odst. 5.2 tohoto č
lánku jsou nároky objednavatele považ
ovány za nároky uplatně
né opož
dě
ně
.
Článek IV- Tlumočení
Vš
eobecná ujednání
Poskytovatel se uzavř
ením smlouvy zavazuje splnit sjednanou zakázku (tlumoč
ení) v rozsahu a podle podmínek uvedených ve
smlouvě
, a to v urč
eném jazyce, ve sjednané dob ěa na sjednaném místě
.
Objednavatel se uzavř
ením smlouvy zavazuje zaplatit poskytovateli výslednou cenu tlumoč
ení podle ustanovení č
l. V t ě
chto
Obchodních podmínek.
Termín tlumoč
ení
Objednavatel je povinen umož
nit a př
ijmout plně
ní zakázky ( tlumočení) v termínu a způ
sobem uvedeným ve smlouvě
.
Objednavatel nebo jím pově
ř
ená osoba jsou povinni poskytovateli bezprostř
edněpo splně
ní zakázky písemn ěpotvrdit
v tlumoč
nickém protokolu poskytnutí služ
by (tlumoč
ení) a její ř
ádný pr ů
běh.
Odmítne-li objednavatel bez záva ž
ného objektivního dů
vodu uznaného písemněobě
ma stranami př
ijmout ř
ádné plně
ní
zakázky, považ
uje se tato za splně
nou, poskytovateli vzniká právo vystavit fakturu na č
ástku ve smluvené vý š
i a objednavateli
vzniká povinnost tuto fakturu uhradit.
Práva a povinnosti stran
Objednavatel je povinen sdě
lit poskytovateli ú č
el, ke kterému bude tlumoč
ení provedeno, pokud je tato informace dů
lež
itá pro
jeho splně
ní ze strany poskytovatele.
Pokud poskytovateli nebude tento úč
el sdě
len, nebude brán zř
etel na pozdě
jš
í reklamace vzniklé z d ů
vod ůs ním souvisejících.
Objednavatel je povinen sdě
lit poskytovateli, zda bude tlumoč
ení zaznamenáno, jakým způsobem a pro jaké úč
ely.
Bude-li př
i tlumoč
ení potř
eba použít odborné a jinak zvláš
tní výrazy, je objednavatel povinen na tuto skuteč
nost poskytovatele
písemn ěupozornit a p ř
edat mu nejpozdě
ji tř
i dny př
ed plně
ním tlumočení seznam použ
ívané odborné terminologie v
př
íslu š
ném jazyce nebo př
edat poskytovateli jiné vhodné podkladové materiály (např
. program, protokol z př
edeš
lého jednání,
referáty č
i písemné texty)., není-li dohodnuto jinak. Pokud tak objednavatel neuč
iní, na pozdě
jš
í reklamace týkající se
terminologie nebude brán zř
etel.
Objednavatel je povinen neprodleněinformovat poskytovatele o v š
ech okolnostech, které by mohly negativněovlivnit splně
ní
jeho závazku k úhraděceny zakázky podle smluvních podmínek. Objednavatel je povinen př
edevš
ím informovat poskyt ovatele
o tom, ž
e do š
lo k rozhodnutí o prohláš
ení konkurzu na jeho majetek nebo že vstoupil do likvidace nebo ž
e taková situace hrozí .

Jaroslava Matouš
ková – AZRA
Chaloupky 133
267 62 Komárov
IČ:
71017160

Tel/fax:
Mob.:
E-mail:
DIČ:

311685569
737013508
info @azra.cz
CZ5651131266

Reklamace
Poskytnuté tlumo č
ení má vady v př
ípadech, kdy nebylo provedeno v souladu se smlouvou (potvrzenou objednávkou).
Reklamaci uplat ň
uje objednavatel písemn ě
. V písemné reklamaci je nutné uvést její dů
vod, popsat charakter vad, př
ípadněi
četnost jejich výskytu, a dolož
it je záznamem, pokud byl poř
ízen.
Pokud poskytovatel uzná reklam aci objednavatele za důvodnou, poskytne mu odpovídající slevu ze smluvené ceny.
Výše slevy na uznané reklamace vad se bude ř
ídit v první ř
adědohodou obou stran; pokud se strany nedohodnou, bude se
sleva ř
ídit odborným posudkem nezávislého arbitra zvoleného dohodou smluvních stran ze seznamu soudních p ř
ekladatelůa
tlumoč
níkůvedeného př
ísluš
ným soudem.
Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku nezávislého arbitra podle ustanovení odst. 5.4 tohoto článku jsou
poskytovatel i objednavatel povinni uhrad it formou zálohy, každý z nich ve výš
i 50 % př
ísluš
ných nákladů
. Koneč
né
vyú č
tování nákladůjednotlivým stranám bude provedeno podle výsledkůposudku oprávně
nosti reklamace v rozhodnutí arbitra
v reklamačním ř
ízení.
Za př
ípadnou š
kodu způsobenou objednavateli vadami vyhotovené zakázky odpovídá poskytovatel, a to maximálnědo výš
e
ceny zakázky.
Lh ů
ta k uplatně
ní reklamace
Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatně
ny opoždě
ně
.
Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad tlumo č
ení u poskytovatele bez zbyteč
ného odkladu poté, co je zjistí, nejpozd ě
ji
vš
ak do 30 kalendář
ních dnůode dne tlumoč
ení.
Po uplynutí lh ů
ty uvedené v odst. 6.2 jsou nároky objednavatele pova ž
ovány za nároky uplatně
né opož
děně
.
Článek V - Cena zakázky
Cena zakázky se ř
ídí platným ceníkem poskytovatele, který uveden na webových stránkách poskytovatele www.azra.cz a je
nedílnou souč
ástí tě
chto podmínek. Tento ceník obsahuje rovně
žinformace ohlednězpů
sobu výpoč
tu výsledné ceny zakázky.
Veš
keré př
ípadné slevy na ceníkové ceny č
i zm ě
ny ceníkových cen musí být mezi objednavatelem a poskytovatelem
dojednány písemn ěpř
ed zahájením plně
ní ze strany poskytovatele.
V př
ípaděpož
adavku objednavatele mu poskytovatel př
ed uzavř
ením smlouvy př
edlož
í př
edbě
ž
nou cenovou kalkulaci
zakázky.
Článek VI - Platební podmínky
Poskytovatel je povinen vystavit daňový doklad bezodkladněpo uskuteč
ně
ní zdanitelného plně
ní (vyhotovení zakázky podle
smlouvy) nebo dle dojednání mezi objednavatelem a poskytovatele m.
Objednavatel je povinen uhradit p ř
edepsanou č
ástku vč
etn ěDPH v plné výš
i a ke dni uvedenému na daň
ovém dokladu
vystaveném poskytovatelem.
Př
i prodlení s placením je poskytovatel oprávněn po objednavateli pož
adovat uhrazení smluvního penále ve výš
i 0,05 %
z dlužné č
ástky za kaž
dý den prodlení. Př
i opoždě
né platběje úhrada objednavatele nejdř
íve započ
ítána na smluvní penále a
zbývající č
ást na dluh samotný.
Poskytovatel je v př
ípaděrozsáhlejš
ích zakázek nebo z jiných podstatných důvodůoprávně
n vystavit objednavateli zálohovou
fakturu splatnou v termínu na faktuř
e uvedeném.
Článek VII -Odstoupení od smlouvy a náhrada š
kody
Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po uzavř
ení smluvního vztahu na její stran ě
vyskytly neodstr anitelné př
ekáž
ky bránící splně
ní závazku.
To, ž
e od smlouvy odstupuje, je odstupující strana povinna sdě
lit druhé stran ěpísemn ěa neprodleněpoté, co se o př
ekáž
kách
bránících spln ě
ní závazku dozví.
V př
ípadě
,ž
e od smlouvy odstupuje objednavatel, je povinen uhradit zhotoviteli stornovací poplatky.
(i)
V př
ípaděpř
ekladatelských služ
eb, korektur, př
episůa grafických úprav vyúčtuje poskytovatel objednavateli stornovací
poplatek ve výš
i odpovídající cenějižvyhotovené č
ásti zakázky.
(ii)
V př
ípadětlumočnických služ
eb závisí výš
e stornovacího poplatku na rozsahu objednaného tlumoč
ení a na počtu dní
mezi dnem stornování zakázky a prvním dnem tlumoč
ení př
íslu š
né za kázky podle následující tabulky, pokud není
dohodnuto jinak.
Půldenní a jednodenní tlumoč
ení
Vícedenní tlumoč
ení
Odstoupení od zakázky v den tlumoč
ení
nebo 1 den př
ed tlumoč
ením

100 %

1. den tlumoč
ení 100 %
Za každý dalš
í den 50 %

Odstoupení od zakázky 2 až7 dní př
ed
tlumoč
ením

50 %

50 %

0%

0–25 %

Odstoupení od zakázky více než7 dní př
ed
tlumoč
ením
4.
5.

5.
5.1
5.2

Poskytovatel nenese odpov ě
dnost za př
ípadné dů
sledky spojené s poruš
ením autorského práva př
i plně
ní zakázky zadané
objed navatelem.
Poskytovatel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah v š
ech jednání spojených s tlumočením a dále se zavazuje, že bude považ
ovat
vš
echny materiály, které mu objednavatel př
edlož
í, za př
ísnědů
vě
rné.
Objednavatel není oprávně
n požadovat od tlumoč
níka jinou č
innost nad rámec objednávky (např
. písemný př
eklad, vyhotovení
zápisu z jednání, průvodcovské a organizač
ní služby).
Právo na odm ě
nu za celou sjednanou dobu tlumoč
ení vzniká poskytovateli i v př
ípadě
, ž
e objednavatel tuto dobu plně
nevyu ž
ije.
Objed navatel je povinen zabezpeč
it odpovídající podmínky pro tlumočení včetnětechnického zabezpe č
ení, pokud toto
neobjedná u poskytovatele.
Práva a povinnosti stran
Doprava, ubytování a stravování
Objednavatel je povinen zabezpe č
it dopravu tlumočníka ze sjednaného místa do místa pln ě
ní zakázky odpovídajícím
dopravním prostř
edkem s ohledem na vzdálenost místa, kde bude zakázka plně
na, pokud se objednavatel a poskytovatel
písemn ěnedohodnou jinak.
V př
ípaděvlastní dopravy tlumočníka je objednavatel povinen uhradit jeho cestovní náklady v plné výš
i podle platných
př
edpisů, a to poskytovateli.
V př
ípadě
,ž
e tlumoč
ník stráví př
i pln ě
ní zakázky vč
etn ědopravy na místo a z místa tlumoč
ení jednu nebo více nocí mimo
místo svého trvalého bydliš
tě
, je objednavatel povinen zajistit adekvátní ubytování tlumoč
níka v jednol ůž
kovém pokoji
s př
ísluš
enstvím, pokud se objednavatel a poskytovatel písemněnedohodnou jinak.
Objednavatel je povinen zajistit tlumo č
níkovi př
estávku na stravování a odpoč
inek v délce minimáln ěpů
l hodiny, a to vž
dy
nejpozdě
ji po č
tyř
ech a pů
l hodinách tlumoč
ení.
Tlumo č
nickým dnem, tj. jednodenním tlumoč
ením se rozumí osm hodin. P ů
ldenním tlumo č
ením se rozumí č
tyř
i hodiny.

1.
2.
3.

1.
2.

3.

1.
2.
3.

Odpově
dnost stran za š
kody je upravena př
ísluš
nými ustanoveními zákona č
. 513/1991 Sb. (obchodního zákoníku) v platném
zně
ní.
Poskytovatel neodpovídá objednavateli za š
kodu, která mu vznikne z nerealizování uzavř
ené smlouvy, pokud se tak stane z
důvodůnepř
edvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým poskytovatel nemohl ani př
i vynalož
ení ř
ádné péč
e zabránit.
Článek VIII - Zvláš
tní ustanovení
Objednavatel se zavazuje k tomu, ž
e bez výslovného souhlasu poskytovatele nebude kontaktovat jeho př
ekladatele č
i
tlumoč
níka.
Pokud se souhlasem poskytovatele dojde ke kontaktu mezi objednavatelem a jeho p ř
ekladatelem č
i tlumoč
níkem, zavazuje se
objednavatel neprojednávat s nimi zále ž
itosti týkající se obchodních podmínek zakázky.
V př
ípaděporuš
ení povinností uvedených v bodech 1., 2. tohoto č
lánku je objednavatel povinen uhradit poskytovateli smluvní
pokutu ve vý š
i 10 000 Kč(slovy: deset tisíc korun č
eských), a to za kaž
dé jednotlivé poruš
ení i v př
ípadě
,ž
e zakázka nebude
ř
ádnědokon č
ena, př
ič
emžtím není omezeno právo poskytovatele na náhradu p ř
ípadné š
kody, která mu byla tímto poru š
ením
způsobena.
Článek IX - Důvě
rnost smlouvy
Poskytovatel smí zpracovávat údaje o objednavateli pro obchodní ú č
ely pouze s př
edchozím písemným souhlasem
objednavatele, s tou výjimk ou, že poskytovatel je oprávně
n uvést objednavatele ve svém referenč
ním listu, pokud není ve
smlouvěstanoveno jinak.
Smluvní strany pova ž
ují za př
edmět obchodního tajemství (podle § 17 a násl. zákona č
. 513/1991 Sb. v platném zně
ní) veš
keré
údaje o druhé straně, které vyplývají z uzavř
ené smlouvy nebo které se v souvislosti s jejím pln ě
ním dozvě
dí. Tyto informace
nesd ě
lí tř
etí osoběbez písemného souhlasu druhé smluvní strany a ú č
inným způsobem zajistí, aby nedoš
lo k jejich zneuž
ití.
Závazek mlč
enlivosti platí dalš
í tř
i (3) roky po zániku smlouvy.
Za obchodní tajemství ve smyslu př
edchozího bodu se nepova ž
uje údaj, který má prokazatelněalespoňjednu z tě
chto
vlastností:
a)
údaj je př
ed sdě
lením ji žveř
ejněznámým nebo veř
ejnědostupným;
b)
údaj je nutno sdě
lit tř
etí straněna základěplatného právního př
edpisu a/nebo rozhodnutí př
ísluš
ného soudního nebo
jiného oprávněného orgánu.
Článek X - Závě
reč
ná ustanovení
Pokud tyto Obchodní podmínky nestanoví jinak, ř
ídí se právní vztahy mezi smluvními stranami p ř
íslu š
nými ustanoveními
zákona č
. 513/1991 Sb. (obchodního zákoníku) v platném zně
ní.
Zně
ní t ě
chto Obchodních podmínek se stává pro smluvní strany závazné uzavř
ením př
ísluš
né smlouvy, její žjsou nedílnou
souč
ástí.
Ve smyslu § 273 zákona č
. 513/1991 Sb. (obchodního zákoníku) v platném zně
ní jsou tyto Obchodní podmínky považovány za
Vš
eobecné obchodní podmínky agentury AZRA - Jaroslava Matou š
ková a jsou platné ode 1.1.2010.

