
OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MORPH S.R.O. 

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. „Obchodními podmínkami“ se rozumí tyto Obchodní podmínky.  

1.2. „Poskytovatelem“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí vždy obchodní společnost 
MORPH s.r.o., IČO: 106 64 548, se sídlem Klatovská třída 1460/83, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 40463. 

1.3.  „Objednatelem“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí příjemce Služby bez ohledu na to, 
zda je takto ve Smlouvě o poskytování Služby označen. 

1.4. „Službou“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí Služba spočívající ve správě reklamních 
kanálů Facebook Ads, Google Ads a obdobných reklamních kanálů, které se Smlouvou o 
poskytování Služby Poskytovatel zavazuje poskytovat Objednateli. 

1.5. „Smlouvou o poskytování Služby“ se rozumí Smlouva o poskytování Služby, která byla mezi 
Poskytovatelem a Objednatelem uzavřena následujícím způsobem: 

(i) Poskytovatel doručil Objednateli prostřednictvím elektronické pošty záznam o jednání 
mezi Objednatelem a Poskytovatelem shrnující základní parametry a základní podmínky 
poskytování Služby (dále také jako „Záznam z jednání“) a tento Záznam z jednání 
výslovně odkazuje na tyto Obchodní podmínky; 

(ii) Záznam z jednání byl Poskytovatelem prostřednictvím elektronické pošty potvrzen, 
přičemž doručením potvrzeného Záznamu z jednání došlo k uzavření Smlouvy o 
poskytování Služby. 

1.6. „Inflací“ se rozumí meziroční míra inflace měřená vzrůstem úhrnného indexu spotřebitelských cen 
zboží a služeb, kterou udává každým kalendářním rokem Český statistický úřad za rok předcházející, 
vyjádřená v procentech; 

1.7. „Občanským zákoníkem“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

1.8. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o poskytování Služby a jsou dostupné 
na internetových stránkách Poskytovatele (www.morph.cz). 

1.9. Uzavřením Smlouvy o poskytování Služby Objednatel výslovně souhlasí se všemi právy a 
povinnostmi obsaženými v těchto Obchodních podmínkách a z těchto Obchodních podmínek 
vyplývajících. 

1.10. V případě, že se Smlouva o poskytování Služby svým obsahem odchyluje od těchto Obchodních 
podmínek, mají ujednání Smlouvy o poskytování Služby přednost před odchylnými ujednáními 
těchto Obchodních podmínek. 

1.11. Obchodní podmínky Objednatele, které nebyly Poskytovatelem výslovně písemně odsouhlaseny 
jako součást smluvní dokumentace mezi smluvními stranami a/nebo jsou v rozporu s těmito 
Obchodními podmínkami nebo Smlouvou o poskytování Služby nebo se od těchto odchylují, jsou 
v tomto rozsahu neúčinné. 

1.12. Vyžadují-li tyto Obchodní podmínky či Smlouva o poskytování Služby písemnou formu 
jakéhokoliv jednání, považuje se za ni i emailová komunikace, pokud není v těchto Obchodních 
podmínkách či Smlouvy o poskytování Služby stanoveno jinak. 

2. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

2.1. Cena Služby je stanovena dohodou smluvních stran a obsažena v Záznamu z jednání (dále také jako 
„Cena Služby“). Cena Služby je stanovena za jeden kalendářní měsíc poskytování Služby, pokud 
ze Záznamu z jednání nevyplývá jinak.  

http://www.morph.cz/


2.2. Součástí Ceny Služby není daň z přidané hodnoty, která bude Poskytovatelem účtována vedle Ceny 
Služby v souladu s platnými právními předpisy. 

2.3. Cena Služby je úplná a konečná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady spojené s poskytnutím Služby.  

2.4. Cena Služby bude Objednatelem hrazena na základě faktury vystavené Poskytovatelem se splatností 
14 dnů. Fakturu je Poskytovatel oprávněn vystavit vždy po uplynutí příslušného kalendářního 
měsíce. Za uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty bude považován poslední den příslušného kalendářního měsíce. Objednatel souhlasí s 
elektronickou fakturací, a tedy zasíláním faktur v elektronické podobě na e-mailovou adresu 
sdělenou za tím účelem Poskytovateli.  

2.5. Pokud dojde k růstu míry Inflace v České republice po dobu trvání Smlouvy o poskytování Služby, 
dojde ekvivalentně k navýšení Ceny Služby, a to v kalendářním roce následujícím po roce, v němž 
došlo k růstu míry Inflace; v případě, že meziroční růst Inflace bude nižší než 1% oproti roku 
předchozímu, bude výše Ceny Služby zvýšena právě o 1%. O změně výše Ceny Služby v důsledku 
meziročního růstu Inflace bude Objednatel informován Poskytovatelem vždy do 31. března toho 
roku, v rámci něhož dochází ke zvýšení Ceny Služby s tím, že k navýšení Ceny Služby dochází 
zpětně, a to od 1. ledna takového roku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že 
Cena Služby nemůže být snížena v důsledku toho, že meziroční změna Inflace bude záporné číslo 
(tj. v případě, kdy dojde ke snížení míry Inflace oproti předchozímu roku). Smluvní strany sjednaly, 
že nedoplatek Ceny Služby za měsíce leden až březen roku, ve kterém dochází ke zvýšení Ceny 
Služby, vzniklý v důsledku růstu míry Inflace, je Objednatel povinen uhradit společně s Cenou 
Služby za měsíc duben roku, ve kterém dochází ke zvýšení Ceny Služby; pokud by došlo k zániku 
Smlouvy o poskytnutí Služby kdykoliv v průběhu prvního čtvrtletí takového roku, je Objednatel 
povinen uhradit nedoplatek Ceny Služby na výzvu Poskytovatele. 

2.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny Služby je Poskytovatel oprávněn účtovat 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, přičemž 
rozhodující pro stanovení výše smluvní pokuty je Cena Služby ve výši k prvnímu dni prodlení 
Objednatele. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování 
Objednateli. 

2.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny Služby po dobu delší 7 dnů je Poskytovatel 
oprávněn od Smlouvy o poskytování Služby odstoupit.  

3. OBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

3.1. Objednatel bere na vědomí, že poskytování Služby představuje činnost s opakujícím se plněním, 
čemuž odpovídá i obsah práv a povinností Objednatele a Poskytovatele.  

3.2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Službu řádně s odbornou péčí a s využitím všech svých znalostí 
a zkušeností tak, aby Služba zohledňovala co nejlépe potřeby a zájmy Objednatele.  

3.3. Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli úplné a správné informace, které jsou nezbytné 
pro poskytování Služby, případně také data, informace a podklady, které si Poskytovatel  vyžádá a 
dle odborného uvážení Poskytovatele jsou nezbytné pro řádné poskytování Služby (dále také jako 
„Podklady Objednatele“).  

3.4. Objednatel je zejména povinen dodat Poskytovateli následující Podklady Objednatele, pokud jsou 
nezbytné pro řádné poskytování Služby:  

(i) marže při prodeji zboží či služeb; 

(ii) grafické podklady v odpovídající kvalitě (obrázky, fotky, videa, loga apod.); 

(iii) bližší informace k produktům či službám Objednatele, a to i těm, které Objednatel ještě 
neuvedl na trh, pokud se týkají poskytované Služby. 

3.5. Objednatel odpovídá za úplnost a správnost všech Podkladů Objednatele a stejně tak za jejich 
souladnost s obecně závaznými právními předpisy a dobrými mravy. V případě, že Podklady 



Objednatele budou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či dobrými mravy, odpovídá 
Objednatel za veškerou újmu (včetně nemajetkové újmy) způsobenou Poskytovateli.  

3.6. Objednatel je povinen poskytnout požadované Podklady Objednatele řádně a bez zbytečného 
odkladu; v opačném případě je Poskytovatel oprávněn přerušit poskytování Služby, aniž by toto 
přerušení mělo vliv na právo Poskytovatele účtovat Cenu Služby v plné výši.  

3.7. Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o všech podstatných skutečnostech, které by 
mohly mít vliv na poskytování Služby a dále je povinen poskytovat Poskytovateli nezbytnou 
součinnost k poskytování Služby.  

3.8. Bude – li to účelné anebo nezbytné pro poskytování Služby je Poskytovatel oprávněn předložit 
Objednateli podklady pro Poskytování služby k náhledu či výběru z různých variant a požadovat v 
přiměřené lhůtě provedení výběru, schválení nebo obdobnou reakci Objednatele. 

3.9. Poskytovatel je oprávněn použít pro poskytování Služby poddodavatele, aniž by tím byla dotčena 
povinnost Poskytovatele Službu řádně poskytnout.   

3.10. Poskytovatel se zavazuje upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věci, kterou mu Objednatel k poskytnutí Služby předal, nebo pokynu který mu Objednatel dal; to 
neplatí, nemohl – li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží – li nevhodná věc 
nebo pokyn v řádném poskytování Služby, Poskytovatel její poskytování v nezbytném rozsahu 
přeruší, a to až do výměny věci nebo změny pokynu. Trvá – li Objednatel na poskytování Služby 
s použitím předané věci nebo podle daného pokynu, má Poskytovatel právo požadovat, aby tak 
Objednatel učinil v písemné formě; v takovém případě nenáleží Objednateli práva z vad poskytnuté 
Služby vzniklá pro nevhodnost věci nebo pokynu.  

3.11. Objednatel je srozuměn a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn užít ukázky veškerých výstupů 
poskytované Služby jako referenci pro podporu své vlastní činnosti, například uvedením na svých 
webových stránkách či na sociálních sítích. Objednatel v této souvislosti uděluje souhlas zejména 
se zveřejněním svého obchodního jména, loga, ukázek výstupů činnosti Poskytovatele, URL adres 
či anonymizovaných výsledků reklamních kampaní. Jakékoliv finanční statistiky či jiné citlivé údaje 
smí Poskytovatel spojovat s obchodním jménem, produkty či službami, zaměstnanci či aktivitami 
Objednatele jen s jeho výslovným písemným souhlasem. 

3.12. Objednatel je povinen umožnit Poskytovateli po celou dobu trvání Smlouvy o poskytování Služby 
přístup do online nástrojů a platforem s potřebnou úrovní oprávnění, které určí Poskytovatel. 
Poskytovatel je oprávněn požadovat pouze tu úroveň oprávnění, kterou skutečně pro poskytování 
Služby potřebuje a pouze k těm nástrojům a platformám, kterých se poskytovaná Služba týká. 
Objednatel je povinen těmto požadavkům vyhovět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří 
(3) dní od doručení písemného požadavku ze strany Poskytovatele. 

3.13. Objednatel uděluje Poskytovateli oprávnění k provádění veškerých změn a úprav nástrojů 
platformy Facebook, Google či jiných obdobných reklamních kanálů, a to včetně analytických, 
vyhodnocovacích či jiných nástrojů (dále také jako „Nástroje“), pokud jsou takové změny či úpravy 
nezbytné pro řádné poskytování Služby.  

3.14. Objednatel je oprávněn přistupovat do svých Nástrojů, není však oprávněn provádět žádné změny 
nebo úpravy v těchto Nástrojích, zejména v kampaních, sběrech dat, cíleních, strategiích a dalších 
položkách a také není oprávněn  vytvářet nové. Stejně tak je Objednatel povinen zajistit, aby se 
takových změn či úprav zdržela jakákoliv třetí osoba, která  měla v danou chvíli do Nástroje přístup. 

3.15. Vyžaduje-li Objednatel po Poskytovateli provedení úkonu v Nástroji, má Poskytovatel právo 
požadovat, aby tak Objednatel učinil písemně. 

3.16. Objednatel se zavazuje v případě potřeby zajistit na žádost Poskytovatele součinnost dodavatelů 
webových stránek, CMS systémů a dalších komponent online prodeje Objednatele pro účely 
související s poskytováním Služby. 

3.17. Objednatel je povinen s dostatečným předstihem informovat Poskytovatele o jakýchkoliv změnách, 
které zamýšlí provést na svém webu či na prvcích, které ovlivňují provoz jakéhokoliv Nástroje a 



reklamního kanálu, zejména o skutečnostech týkajících se webového měření, cookies, vzhledu a 
struktury webu, platebních bránách apod. 

3.18. Objednatel má povinnost zajistit dostatečný objem finančních prostředků poskytovateli Nástroje 
na provoz příslušných služeb, pokud to Nástroj vyžaduje, a to v rozsahu na kterém se smluvní 
strany dohodnou. Dojde-li k přerušení provozu Nástroje z důvodu nezajištění finančních 
prostředků pro Nástroj, bere Objednatel na vědomí, že tím znemožňuje řádné poskytování Služby. 
Za období, kdy Poskytovatel nemohl vlivem nedostatečných finančních prostředků Objednatele 
poskytovat Službu mu náleží Cena Služby v plné výši. 

3.19. Poskytovatel neodpovídá za vady poskytnuté Služby, které byly způsobeny Objednatelem 
(například výpadek na webu či nefunkčnost platební brány apod.). Poskytovatel rovněž neodpovídá 
za vady poskytnuté Služby způsobenými třetími stranami (například poskytovatelem Nástroje). 

3.20. Objednatel odpovídá za to, že s osobními údaji souvisejícími s jeho podnikatelskou činností bude 
nakládáno v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Pokud by Poskytovateli byla uložena 
jakákoliv sankce či jiná povinnost k úhradě peněžitého plnění z důvodu, že Objednatel nakládal 
s těmito osobními údaji v rozporu s obecně závaznými právními předpisy (dále také jako 
„Sankce“), zavazuje se Objednatel takovou Sankci uhradit za Poskytovatele a pokud bude taková 
Sankce uhrazena Poskytovatelem, zavazuje se Objednatel uhradit Poskytovateli peněžitou částku 
rovnající se uhrazené Sankci. 

3.21. Pokud v důsledku porušení povinnosti Objednatele bude Poskytovatel nucen provést vícepráce pro 
to, aby Služba byla poskytnuta řádně a včas, náleží Poskytovateli právo na úhradu odměny za 
provedení těchto víceprací. 

4. MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

4.1. Není – li Smlouvou o poskytnutí Služby stanoveno jinak, je Poskytovatel oprávněn Službu 
poskytovat odkudkoliv, pokud to povaha Služby připouští.   

5. DOBA TRVÁNÍ 

5.1. Není – li Smlouvou o poskytnutí Služby stanoveno jinak, uzavírá se Smlouva o poskytnutí Služby 
na dobu neurčitou.  

5.2. Poskytovatel i Objednatel jsou oprávněni Smlouvu o poskytování Služby vypovědět bez uvedení 
důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího 
po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. Objednatel je nadto oprávněn 
Smlouvu o poskytování Služby vypovědět bez uvedení důvodu v průběhu prvních dvou 
kalendářních měsíců doby trvání, přičemž Smlouva o poskytnutí Služby v takovém případě zaniká 
posledním dnem druhého kalendářního měsíce doby trvání Smlouvy o poskytování Služby.   

5.3. Poskytovatel i Objednatel jsou oprávněni od Smlouvy o poskytování Služby odstoupit v případě, 
že ve vztahu k druhé smluvní straně bude zahájeno insolvenční řízení anebo bude rozhodnuto o 
likvidaci druhé smluvní strany. 

5.4. V případě ukončení Smlouvy o poskytování Služby ze strany Objednatele (bez předchozího 
současného podstatného porušení Smlouvy o poskytování Služby Poskytovatelem) anebo ze strany 
Poskytovatele z důvodů ležících na straně Objednatele náleží Poskytovateli licenční poplatek za 
zhodnocení reklamního kanálu Objednatele a za další užívání zpracované metodiky a struktury 
reklamních kampaní Objednatelem, a to ve výši 3 násobku Ceny Služby (dále také jako „Licenční 
poplatek“); právo na Licenční poplatek náleží Poskytovateli i v případě ukončení Smlouvy o 
poskytování Služby dle čl. 8.3 anebo dle čl. 9.3, a to v případě, že Smlouva o poskytování Služby 
v době jejího ukončení trvala alespoň dva celé kalendářní měsíce. Poskytovateli nárok na Licenční 
poplatek nenáleží, pokud Objednatel vypoví Smlouvu o poskytování Služby v průběhu prvních 
dvou kalendářních měsíců doby jejího trvání. Okamžikem úplné úhrady Licenčního poplatku 
uděluje Poskytovatel Objednateli výhradní právo k užívání Zhodnoceného reklamního kanálu a 
metodiky a struktury reklamních kampaní, a to včetně práva tyto upravovat dle svých potřeb; toto 
právo je uděleno na dobu neurčitou a pro území celého světa.  



6. MLČENLIVOST 

6.1. Poskytovatel a Objednatel se zavazují chránit veškeré skutečnosti a informace týkající se druhé 
smluvní strany, které jim budou sděleny nebo o kterých se jinak dozví v rámci vzájemné spolupráce 
(dále také jako „Důvěrné informace“). Za Důvěrné informace se považují i interní procesy, 
způsob poskytování Služby, strategie či pracovní postupy Poskytovatele. Poskytovatel a Objednatel 
se zejména zavazují nezpřístupnit nebo neumožnit zpřístupnění Důvěrných informací třetí osobě a 
Důvěrné informace nevyužít pro sebe nebo třetí osobu jinak než v souvislosti s plněním Smlouvy 
o poskytování Služby. To neplatí v případě zpřístupnění Důvěrných informací v nezbytném rozsahu 
při plnění povinnosti uložené právním předpisem nebo orgánem veřejné moci a v případech, kdy 
jsou Důvěrné informace v nezbytném rozsahu zpřístupněny právním, daňovým a jiným odborným 
poradcům nebo poddodavatelům, pokud je to nezbytné pro plnění Smlouvy o poskytování Služby 
nebo ochranu zájmů smluvní strany. 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

7.1. Ochrana osobních údajů Objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

7.2. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, 
identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále také 
jako „Osobní údaje“). 

7.3. Objednatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely realizace práv 
a povinností ze Smlouvy o poskytování Služby. Objednatel rovněž souhlasí se zpracováním 
Osobních údajů Poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení 
Objednateli.  

7.4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je 
povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně svých Osobních údajích. 

7.5. Zpracováním Osobních údajů Objednatele může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto 
zpracovatele Osobních údajů. 

7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány 
v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným 
způsobem. 

7.7. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná 
o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. 

7.8. V případě, že by se Objednatel domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování 
jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Objednatele 
nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich 
zpracování, může: 

a) požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení; 

b) požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

7.9. Požádá-li Objednatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen 
tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty 
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

8. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK 

8.1. Poskytovatel je oprávněn k jednostranné přiměřené změně Obchodních podmínek, a to za 
podmínek dále stanovených. Poskytovatel je povinen  oznámit změnu Obchodních podmínek 
prostřednictvím uveřejnění této změny na svých internetových stránkách (www.morph.cz), a to 
alespoň 30 dnů před okamžikem účinnosti této změny a současně je povinen  informovat 
Objednatele o realizaci této změny i jiným vhodným způsobem (například elektronickou poštou, 
upozorněním na faktuře), přičemž tato notifikace nemá vliv na účinnost změny Obchodních 

http://www.morph.cz/


podmínek oznámením (uveřejněním na příslušných internetových stránkách); oznámení 
(uveřejnění) změny Obchodních podmínek se považuje za učiněné v den umístění tohoto oznámení 
na předmětné internetové stránky Poskytovatele a musí v něm být uvedeno datum, kdy změna 
Obchodních podmínek nabude účinnosti. Objednatel je povinen se se změnou Obchodních 
podmínek seznámit.  

8.2. Pro řešení konkrétní právní skutečnosti a/nebo právní události jsou rozhodující obchodní 
podmínky platné v době, kdy toto právní jednání nastalo.  

8.3. Nebude – li Objednatel se změnou obsahu Obchodních podmínek souhlasit, je oprávněn Smlouvu 
o poskytování Služby vypovědět, a to ve lhůtě 30 dnů poté, kdy byla změna Obchodních podmínek 
oznámena (uveřejněna). Výpovědní lhůta činí 3 měsíců a počíná běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena; do doby uplynutí 
výpovědní doby se Smlouva o poskytování Služby řídí stávajícím zněním Obchodních podmínek. 

9. VYŠŠÍ MOC 

9.1. Poskytovatel i Objednatel jsou oprávněni pozastavit plnění svých smluvních povinností do té míry, 
do jaké je jejich plnění znemožněno nebo nepřiměřeně ztíženo následujícími okolnostmi: stávky, 
výluky a všechny na vůli smluvní strany nezávislé okolnosti, jako jsou např. požár, válka, potopa, 
zemětřesení, všeobecná mobilizace, vzpoura, rekvizice, zabavení, embargo, vládní nařízení nebo 
omezení Evropské unie, omezení spotřeby energie, jakož i závadné nebo opožděné dodávky 
subdodavatelů na základě okolností uvedených v tomto článku 9.1. 

9.2. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci musí druhou stranu neprodleně, písemně vyrozumět o 
vzniku, popřípadě zániku této skutečnosti. Neučiní-li tak, není oprávněna se dovolávat vyšší moci.  

9.3. V případě, že pozastavení plnění Smlouvy o poskytování Služby dle tohoto článku 9.1. trvá déle než 
3 měsíce má každá ze smluvních stran právo od Smlouvy o poskytování Služby odstoupit.  

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1. Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy o poskytování Služby anebo v souvislosti s ní (včetně sporů 
týkajících se mimosmluvních závazkových vztahů vzniklých v souvislosti s ní a sporů týkajících se 
její existence, platnosti či ukončení) budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem České 
republiky. 

10.2. Tyto Obchodní podmínky, Smlouva o poskytování Služby a vztahy z nich vyplývající se řídí 
právním řádem České republiky. 

10.3. Veškeré změny Smlouvy o poskytování Služby mohou být prováděny pouze na základě písemných 
a číslovaných dodatků, není – li v těchto Obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě o poskytování 
Služby výslovně stanoveno jinak. 

10.4. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1. 5. 2022. 
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