
OBCHODNÍ PODMÍNKY
firmy
Martin Kos, AZ-Revize

se sídlem Držkrajov 23, 399 01 Milevsko
identifikační číslo: 02744341
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním 
rejstříku

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy 
Martin Kos, AZ-Revize se sídlem Držkrajov 23, 399 01 Milevsko, 
identifikační číslo: 02744341 (dále jen „poskytovatel“) upravují v
souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a 
povinnosti mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou 
osobou jako objednatelem (dále jen „objednatel“) ze smluv o 
poskytování služeb či smlouv ao dílo (dále jen „Smlouva“) 
uzavíraných prostřednictvím objednávky v textové nebo ústní formě.
1.2. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními 
obchodních podmínek.
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí 
Smlouvy. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 
Smlouvu lze uzavřít výhradně v českém jazyce.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Smlouvu o poskytování služeb, smlouva o dílo, jednorázového i
trvalého charakteru lze uzavřít formou objednávky (dále jen 
„objednávka“) zaslané objednatelem papírovou či elektronickou 
formou.
Ceny jsou poskytovatelem uváděny dle individuálního rozsahu, 
případnné hodinové sazby jsou včetně veškerých daní, poplatků a 
nákladů. Údaje uvedené objednatelem v objednávce jsou 
poskytovatelem považovány za správné. Objednatel je povinen uvést 
v objednávce pravdivé údaje. 
2.2. Objednávka může být sjednána i ústně. V takovém případě může 
poskytovatel tuto objednávku akceptovat, či nikoliv, zejména dle 
předchozích smluvních ujednání a zkušeností.
V případě nenakceptace ústní objednávky je poskytovatelem zaslán 
objednateli návrh písemné objenávky k odsouhlasení.
2.3. V návaznosti na doručení objednávky poskytovateli, zašle 
poskytovatel na adresu elektronické pošty určené objednatelem v 
objednávce návrh smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Návrh“) 
včetně výzvy k uhrazení odměny a nákladů poskytovatele formou 
zálohy, pokud je sjednána.
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2.4. Doručením akceptace objednatele s Návrhem poskytovateli je 
uzavřena Smlouva o dílo, přičemž akceptace objednatele s Návrhem 
může být doručena poskytovateli buď doručením zprávy zaslané 
elektronickou poštou na elektronickou adresu poskytovatele nebo 
písemně na korespondenční adresu. Ustanovení § 1740 odst. 3 
občanského zákoníku se nepoužije.
2.5. V případě ústní dohody se rozumí akceptací smlouvy převzetí 
díla plnění, typicky projektové dokumentace, revizní zprávy. 
2.6. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na 
dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při 
použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s 
uzavřením Smlouvy si hradí objednatel sám.

3. REVIZE elektrických zařízení a hromosvodů

3.1. Revize elektrickcýh zařízení a hromosvodů jsou prováděny v 
rámci platné legislativy, rozsahu stanoveném v objednávce či 
smlouvě o dílo a dalších obecných a technických ustanovení.
3.2. Revize je po její realizaci považována za provedenou bez 
ohledu na její výsledek.
3.3. Revize je předávána v papírové formě v jednom vyhotovení, 
dále na požádání elektronickou formou.
3.4. Převzetí revize potvrzuje objednatel podpisem na jednom jejím
vyhotovení, které je určeno pro archivaci u poskytovatele.

4. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

4.1. Projektové či technické dokumentace elektrických zařízení a 
hromosvodů jsou prováděny v rámci platné legislativy, rozsahu 
stanoveném v objednávce či smlouvě o dílo a dalších obecných a 
technických ustanovení.

5. ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE

5.1. Montážní práce na elektrických zařízení a hromosvodech jsou 
prováděny v rámci platné legislativy, v rozsahu stanoveném v 
objednávce či smlouvě o dílo a dalších obecných a technických 
ustanovení.
5.2. V případě rozporu pořadavků objednatele a platné legislativy 
není možno práce realizovat.
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6. ODMĚNA POSKYTOVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Za poskytování služeb či provedení montážních prací náleží 
poskytovateli odměna, a to ve výši uvedené ve Smlouvě, jež bude 
stanovena dle ceníku poskytovatele účinného ke dni uzavření 
Smlouvy. Tímto není dotčeno právo poskytovatele poskytnout službu 
za zvláštních podmínek dohodnutých ve Smlouvě nebo poskytnout 
službu bezúplatně, a to zejména v případě reklamy.
6.2. Odměna za plnění bude provedena bezhotovostně na účet 
poskytovatele vedený u komerční banky číslo 78-462840207/0100 
(dále jen "účet poskytovatele") v termínu dohodnutém ve smlouvě, 
typicky to 14 dnů.
Hotovostní platba faktury je možná.
6.3. Tímto není dotčena smluvní možnost platby záloh až do výše 
sta procent smluvní částky za dílo.
6.4. Objednatel je povinen uhrazovat platby v souladu s pokyny 
poskytovatele dle čl. 6.2 obchodních podmínek, přičemž v případě 
platby bankovním převodem je objednatele povinen takovou platbu 
hradit společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě,
že objednatel uvede chybný variabilní symbol platby, variabilní 
symbol platby neuvede či uhradí částku v jiné výši než je povinen,
náleží poskytovateli odměna ve výši 500,- Kč jako paušální úhrada 
nákladů spojených s vyřizováním těchto plateb, a to za každý 
takovýto případ.
6.5. V případě prodlení objednatele s placením jakékoliv platby 
poskytovateli vzniká poskytovateli právo na úrok z prodlení ve 
výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Závazek 
objednatele hradit odměnu a/nebo náhradu nákladů je splněn 
okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

7. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

7.1. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se 
službami na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se 
zasíláním obchodních sdělení poskytovatele či třetích osob na 
elektronickou adresu objednatele. Objednatel může svůj souhlas 
podle předchozí věty odvolat, a to změnou nastavení v rámci 
uživatelského účtu nebo elektronickou poštou způsobem uvedeným v 
obchodním sdělení poskytovatele či třetí osoby.
7.2. V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel 
provádí zasílání obchodních sdělení v rozporu se zákonem, může 
požádat poskytovatele o vysvětlení a dále požadovat, aby 
poskytovatel odstranil takto vzniklý stav. Je-li žádost 
objednatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, poskytovatel
odstraní neprodleně závadný stav.
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8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Objednatel si je vědom toho, že v rámci plnění Smlouvy může 
od poskytovatele obdržet informace, které jsou považovány za 
důvěrné. Za důvěrné se považují všechny informace, které jsou 
anebo by mohly být součástí obchodního tajemství poskytovatele, 
zejména pak principy, metody a postupy, na kterých je založena 
tvorba dokumentů, formuláře a tiskopisy a také cenová politika. 
Objednatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných 
informací a dále se zavazuje zajistit zachovávání mlčenlivosti 
ohledně důvěrných informací také ze strany svých zaměstnanců, 
pracovníků, zmocněnců, statutárních orgánů, členů statutárních 
orgánů, členů dozorčí rady, společníků a dalších osob, které budou
mít k důvěrným informacím přístup. Objednatel nesmí bez písemného 
souhlasu poskytovatele důvěrné informace využít pro sebe nebo 
třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy poskytovatele. 
Ustanovení tohoto článku (čl. 8.1) nejsou dotčena ukončením 
účinnosti Smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) a jejich účinnost skončí 
nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti Smlouvy.
8.2. Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu, název či 
jméno objednatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to
ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu 
těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).
8.3. Poskytování služeb může poskytovatel zajišťovat také 
prostřednictvím třetích osob.
8.4. Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve
smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
8.5. Poskytovatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými 
kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) 
občanského zákoníku.
8.6. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě 
živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci 
své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí 
ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 
Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné 
dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
ochraně spotřebitele“).

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti 
poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými 
právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 1914 a násl. 
občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele (pokud je 
objednatel spotřebitelem).
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9.2. V případě, kdy objednatel u poskytovatele reklamuje služby, 
nemá tato reklamace vliv na povinnost objednatele hradit odměnu za
služby dle Smlouvy.
9.3. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost
za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob
9.4. V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s 
odpovědností poskytovatele za vady plnění, nejedná-li se o újmu 
způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si 
smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky služeb omezení 
náhrady této případné újmy vzniklé objednateli tak, že celková 
náhrada újmy je omezena výší 10% z ceny realizovaného díla včetně 
ušlého zisku.

10. SANKCE

10.1. V případě prodlení objednatele s placením jakékoliv platby 
související se Smlouvou může poskytovatel ihned přerušit 
poskytování služeb, může Smlouvu vypovědět.

11. SMLOUVA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Vzhledem k tomu, že na základě Smlouvy může docházet ke 
zpracování osobních údajů, pověřuje objednatel jako správce 
osobních údajů tímto poskytovatele jako zpracovatele osobních 
údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 
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) (dále jen „nařízení“) 
ke zpracování osobních údajů, a to za podmínek níže uvedených.
11.2. Ke zpracování osobních údajů poskytovatelem bude docházet po
dobu účinnosti smluvního vztahu.
11.3. Smlouva o zpracování osobních údajů vzniká automaticky 
uzavřením smlouvy obchodní(smlouva o dílo, smlouva o poskytování 
služeb atp.) ve formátu, který je přřílohou těchto obchodních 
podmínek. Tímto není omezena možnost uzavření samostatné smlouvy o
poskytování osobních údajů na žádost objednatele.
11.4. Poskytovatel může zpracovávat osobní údaje následujících 
kategorií subjektů údajů:

- Uživatelé přihlášení k odběru novinek (obchodních sdělení) v
souvislosti s provozem webových stránek objednatele (dále jen 
„uživatelé“); 
- zákazníci objednatele či jiné osoby ve smluvním vztahu k 
objednateli a dále fyzické osoby, jejichž kontaktní údaje jsou
uvedeny u jednotlivých zákazníků či smluvních partnerů 
objednatele, včetně osob registrovaných na webových stránkách 
objednatele (dále společně jen jako „zákazníci“); 
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- zaměstnanci objednatele (dále jen „zaměstnanci“). 
U zákazníků jsou zpracovávány: 
jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, informace o zprávách 
elektronické pošty zasílaných uživatelům a s tím související 
statistické informace, adresa bydliště, adresa sídla podnikání, 
identifikační číslo, daňové identifikační číslo, telefonní čísla, 
faxové číslo, dodací adresa, fakturační adresa, číslo zákazníka, 
informace o smluvních vztazích zákazníka, včetně informací o 
realizovaných smlouvách a učiněných objednávkách.

11.5. Účelem zpracování osobních údajů poskytovatelem je plnění 
Smlouvy.
Účelem zpracování osobních údajů objednatele je dále zasílání 
obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit 
objednatelem. 
Účely zpracování osobních údajů objednatelem jsou u zákazníků 
plnění smlouvy mezi zákazníkem a objednatelem či provedení 
opatření objednatelem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění 
souvisejících veřejnoprávních povinností objednatelem, a to 
zejména plnění povinností uložených poskytovatelem objednateli 
zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů.
Účelem zpracování osobních údajů objednatelem u zaměstnanců je 
plnění obsahu pracovněprávního vztahu na základě smlouvy uzavřené 
mezi zaměstnancem a objednatelem jako zaměstnavatelem. 
11.6. Ke zpracování osobních údajů poskytovatelem bude docházet 
pomocí automatizovaných postupů spočívajících v zaznamenání, 
uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, 
vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění seřazení či 
zkombinování, omezení či výmazu. 
11.7. Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje pouze na základě 
doložených pokynů objednatele, včetně pokynů v otázkách předání 
osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud 
objednateli toto zpracování již neukládají právo Unie nebo 
členského státu, které se na objednatele vztahuje. Pokyny 
objednatele mohou být obsaženy také ve Smlouvě.
11.8. Po ukončení účinnosti Smlouvy je poskytovatel povinen 
všechny osobní údaje vymazat (což je pokynem objednatele), pokud 
obecně závazné právní předpisy nepožadují další uložení daných 
osobních údajů. Výjimku tvoří údaje na archivovaných revizních 
zprávách a projektových dokumentací. Dokumenty jsou nepřístupné.
11.9. Poskytovatel se zavazuje přijmout v rozsahu stanoveném 
obecně závaznými právními předpisy opatření, aby nemohlo dojít k 
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich 
změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních 
údajů. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, 
povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů i k 
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různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody 
fyzických osob přijme poskytovatel vhodná technická a organizační 
opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení osobních údajů 
odpovídající danému riziku. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s
tím, že bezpečnost aplikační vrstvy počítačových programů 
umístěných u poskytovatele se odvíjí do značné míry také od výběru
počítačového(ých) programu(ů) provedeného pro účely provozu, 
včetně aktuálnosti takového(vých) počítačového(vých) programu(ů). 
Poskytovatel není původcem takových takového(vých) 
počítačového(vých) programu(ů) a jejich vývoj je zajišťován 
třetími osobami.
11.10. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že nese plnou 
odpovědnost za bezpečností rizika spojená s neprovedením 
technických opatření doporučených mu poskytovatelem po dobu 
účinnosti Smlouvy za účelem zabezpečení osobních údajů.
11.11. Poskytovatel nezapojí do zpracování osobních údajů žádného 
dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného 
písemného povolení objednatele. Objednatel tímto souhlasí se 
zapojením dalších zpracovatelů do zpracování osobních údajů 
poskytovatelem, a to konkrétně osob zajišťujících plnění 
povinností poskytovatele ze Smlouvy, provozu zařízení 
poskytovatele. Poskytovatel informuje objednatele o veškerých 
zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů 
nebo jejich nahrazení, a poskytne tak objednateli příležitost 
vyslovit vůči těmto změnám námitky. Pokud poskytovatel zapojí 
dalšího zpracovatele osobních údajů, aby jménem objednatele 
provedl určité činnosti zpracování osobních údajů, musí být tomuto
dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy stejné povinnosti 
na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny ve Smlouvě, zejména poskytnutí
dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a 
organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů 
splňovalo požadavky nařízení.
11.12. Poskytovatel je povinen zohledňovat povahu zpracování 
osobních údajů. Poskytovatel bude objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, 
pokud je to možné, pro splnění povinností objednatele reagovat na 
žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III. 
nařízení, a to na náklady objednatele. Žádosti o výkon práv 
subjektu údajů vznesené případně vůči poskytovateli poskytovatel 
bez zbytečného odkladu postoupí na objednatele.
11.13. Poskytovatel se zavazuje k mlčenlivosti ohledně zpracování 
osobních údajů. Poskytovatel se zavazuje zajistit závazek 
mlčenlivosti ohledně zpracování osobních údajů na straně dalších 
osob pracujících s osobními údaji.
11.14. Poskytovatel bude objednateli nápomocen při zajišťování 
souladu s povinnostmi stanovenými v čl. 32 až čl. 36 nařízení, a 
to při zohlednění povahy zpracování osobních údajů a informací, 
jež má poskytovatel k dispozici, a to na náklady objednatele.
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11.15. Poskytovatel se zavazuje, že poskytne objednateli na 
náklady objednatele veškeré informace potřebné k doložení toho, že
byly splněny povinnosti stanovené ve Smlouvě, a umožní na náklady 
objednatele audity osobních údajů, včetně inspekcí, prováděné 
objednatelem nebo jiným auditorem, kterého objednatel pověřil, a k
těmto auditům přispěje, a včetně upozorňování objednatele, že jeho
pokyn podle názoru poskytovatele porušuje obecně závazné předpisy 
v oblasti ochrany osobních údajů. Bez ohledu na výše uvedené 
smluvní strany dohodly, že poskytovatel nemůže poskytnout a ani 
neposkytne objednateli takový přístup k počítači poskytovatele, 
který by snížil míru zabezpečení dat jiných smluvních partnerů 
poskytovatele či který by snížil úroveň bezpečnosti osobních údajů
či jiných dat zajišťované poskytovatelem, včetně těch případů, 
které by mohly vést ke kompromitaci počítače poskytovatele. 
Objednateli tak kupříkladu nemůže být poskytovatelem poskytnout 
privilegovaný přístup k serveru poskytovatele.
11.16. Objednatel je povinen zpracovávat osobní údaje v souladu s 
regulací v oblasti ochrany osobních údajů, včetně zajištění 
náležitého právního základu zpracování osobních údajů. V případě, 
že poskytovateli vznikne v souvislosti s protiprávním jednáním 
objednatele v oblasti ochrany osobních údajů újma (včetně 
veřejnoprávních sankcí či výloh a nákladů poskytovatele 
souvisejících s tímto protiprávním jednáním), je objednatel 
povinen tuto újmu nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího vzniku 
poskytovateli nahradit.
11.17. V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s
odpovědností poskytovatele v oblasti ochrany osobních údajů, 
nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé 
nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky 
Smlouvy omezení náhrady této případné újmy vzniklé objednateli 
(včetně újmy vzniklé v důsledku správních sankcí) tak, že celková 
náhrada újmy je omezena částkou skutečně uhrazenou objednatelem 
poskytovateli za poslední tři měsíce před vznikem takové újmy. 
Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti 
související s uzavřením Smlouvy, že úhrnná předvídatelná újma 
(včetně újmy vzniklé v důsledku správních sankcí), jež by mohla 
objednateli v důsledku porušení povinností v oblasti ochrany 
osobních údajů poskytovatelem vzniknout, může činit maximálně 
částku skutečně uhrazenou objednatelem poskytovateli za poslední 
tři měsíce před vznikem takové újmy.

12. TRVÁNÍ SMLOUVY

12.1. Smlouva nabývá účinnosti uzavřením.
12.2. Případná rámcová smlouva se uzavírá na dobu jednoho (1) 
roku, případně na takový počet let, jaký je uveden ve Smlouvě, 
maximálně však na dobu deseti (10) let. Minimální doba trvání 
rámcové Smlouvy je tak jeden (1) rok.
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13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě 
Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí českým právem, a to 
zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi 
poskytovatelem a objednatelem se:

13.1.1.vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve 
smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku v případě,
kdy je objednatel podnikatelem; 
13.1.2.vylučuje ustanovení § 1732 odst. 2, § 1748 a § 1763 
občanského zákoníku; 
13.1.3.vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského 
zákoníku v případě, kdy je objednatel podnikatelem. 

13.2. Volbou rozhodného práva dle čl. 13.1 obchodních podmínek 
není objednatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu
poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně 
odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak 
použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu 
rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
13.3. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní 
strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v 
přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek 
bude objednateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu. 
Změnu obchodních podmínek může objednatel odmítnout a Smlouvu v 
takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí 
jeden (1) měsíc.
13.4. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek 
objednatelem pozbývají předchozí obchodní
podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává 
nedílnou součástí Smlouvy. 
13.5. Nebude-li dohodnuto jinak nebo není-li v obchodních 
podmínkách stanoveno jinak, veškerá korespondence související se 
Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena elektronickou 
poštou, osobně nebo doporučeně pozemní poštou. Objednateli je 
doručováno na elektronickou adresu objednatele uvedenou v jeho 
uživatelském účtu, zpráva je doručena okamžikem jejího přijetí na 
server příchozí pošty objednatele. Integrita zpráv zaslaných 
poskytovatelem elektronickou poštou může být zajištěna 
certifikátem.
13.6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo 
neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení 
nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co 
nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho 
ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
13.7. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována 
poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
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13.8. Kontaktní údaje poskytovatele: doručovací adresa: Kos 
Martin, Držkrajov 23, 399 01 Milevsko, adresa elektronické pošty 
kos@az-revize.cz, telefon +420 736 612 362.

V Držkrajově, dne 4.4.2018, Martin Kos
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