Všeobecné obchodní podmínky
společnosti AUTOonline, s.r.o.
(platné od 14. 01.2019)

1. ČÁST: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§1

Úvod

1.1.

AUTOonline, s.r.o. je subjektem provozujícím mezinárodní internetovou aukci havarovaných a fleetových
vozidel na Platformě AUTOonline (dále též „Platforma“).

1.2.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) upravují obchodní vztahy mezi společností
AUTOonline, s.r.o. (dále též „Poskytovatel“) a účastníky elektronické aukce (dále též „Účastníky“),
jimiž Poskytovatel upravuje podmínky pro využívání elektronické aukce AUTOonline za účelem:
stanovení maximální možné výkupní ceny věci/poškozeného vozidla nebo jeho dílů (dále též „Věc“)
na Aukci zbytkové hodnoty a Aukci firemních vozidel (dále též „Aukce“):
a) Aukce zbytkové hodnoty se mohou jako Obchodníci účastnit např. znalci v oboru motorových vozidel,
likvidátoři, autodílny, autosalony, jakož i osoby podnikající s motorovými vozidly a náhradními díly
(prodej, provoz, opravy, odhady apod.) a zpracovatelé kovového odpadu.
b) Aukce firemních vozidel se mohou jako prodávající účastnit např. vlastníci vozových parků
(např. banky, výrobci aut a importéři, leasingové společnosti, úřady atd.), insolvenční správci/správci
konkurzní podstaty.

1.3.

Za Účastníka Aukce je podle těchto VOP považován:
1) Obchodník, tj. fyzická či právnická osoba, která na základě akceptované Přihlášky obdrží
od Poskytovatele přístupové údaje na Platformu (dále jen též „Obchodník“);
2) Ostatní účastníci Aukce, tj. obchodní společnosti, pojišťovny a jiné subjekty, mající právo realizovat
své obchodní zájmy na Platformě na základě smluvního vztahu s Poskytovatelem.

1.4.

Tyto VOP obsahují dále ustanovení, která regulují postupy a pravidla pro uzavření obchodu/kupní smlouvy
k Věci popř. příslušenství Věci umístěné na Platformě, a to mezi Obchodníkem a majitelem Věci
(dále též „Prodávající“).

1.5.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že tyto VOP neupravují právní vztah mezi Účastníkem a Prodávajícím
Věci umístěné na Platformě.

1.6.

Obchodník je povinen dodržovat tyto VOP, což bere na vědomí a výslovně s touto skutečností vyjadřuje
souhlas svým podpisem na Přihlášce.
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§2

Právní vymezení Věci umístěné na Platformě

2.1.

Účastníci berou na vědomí, že všechny nabízené Věci a jejich příslušenství nabízená na Platformě nejsou
vlastnictvím Poskytovatele. Poskytovatel nezaručuje Obchodníkovi, který byl vyhodnocen jako první
v pořadí, že bude mít možnost obchod uzavřít, neboť o prodeji Věcí a jejich příslušenství si rozhoduje sám
majitel.

2.2.

Jelikož Poskytovatel není v žádném okamžiku vlastníkem Věci umístěné na Platformě, neručí za stav
a vlastnosti této Věci. Věc není Poskytovatelem nikdy a nikterak podrobována technické ani optické
prohlídce či kontrole původu. Popis stavu Věci se zakládá výhradně na údajích poskytnutých Účastníkem.

§3

Přístup na Platformu, výpověď smlouvy, omezení přístupu, přerušení spolupráce

3.1.

Na Platformu má povolen přístup výhradně Obchodník s příslušným podnikatelským oprávněním
v souladu s živnostenským zákonem.

3.2.

O přístupu na Platformu rozhoduje Poskytovatel na základě obdržené Přihlášky. Tato Přihláška je zároveň
smlouvou o užívání Platformy mezi Obchodníkem a Poskytovatelem (dále též „Smlouva“), pokud
je Poskytovatelem akceptována. Poskytovatel je kdykoliv oprávněn opakovaně přezkoumat údaje
v Přihlášce, jakož i vypovědět již poskytnutý přístup na Platformu dle ustanovení § 3 bod 3.4 těchto VOP.

3.3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo Přihlášku Obchodníka nepřijmout. Poskytovatel je povinen v tomto
případě vrátit žadateli předem zaplacený registrační poplatek a smluvní vztah tímto uzavřen není.

3.4.

Poskytovatel má právo vypovědět Smlouvu o užívání Platformy se zamezením přístupu Obchodníkovi
na Platformu s okamžitou platností z následujících důvodů:
 porušení některého z ustanovení těchto VOP
 prodlení s platbou účastnických poplatků o více než patnáct kalendářních (15) dnů
 neodebrání vozidla Obchodníkem po výzvě za vydraženou cenu, pokud nejsou zjištěny závažné
důvody pro tento postup
 opakované zpoždění při realizaci koupě Věci, placení a převzetí Věci prodané za použití Platformy
 zánik oprávnění, jakož i přerušení podnikatelské činnosti Obchodníka
 zahájení insolvenčního řízení
 poskytnutí přístupových údajů do Aukce třetí osobě
 porušení právních předpisů, příp. práv třetích osob, pokud se tato týkají Poskytovatele zejména
s ohledem na vážnost a spolehlivost obchodního dění na Platformě
 používání Platformy k jiným než dohodnutým účelům
 budování a provoz Platformy, která je v přímé nebo nepřímé konkurenci s Poskytovatelem

3.5.

Poskytovatel je oprávněn omezit výkon uživatelských práv Účastníka, aniž by tím došlo k zániku Smlouvy
z níže uvedených důvodů:
 prodlení při platbě účastnických poplatků o více než 7 dnů
 prodlení s převzetím Věci dle § 8 těchto VOP o více než 7 dnů
K omezení uživatelských práv může dojít až do doby zaplacení všech splatných závazků Obchodníka
a dále také do doby, kdy dojde k řádnému převzetí Věci dle § 8 těchto VOP. Toto omezení nemá vliv
na plnění povinností Obchodníka dle těchto VOP.
Poskytovatel je oprávněn za opětovné zpřístupnění výkonu uživatelských práv v plném rozsahu
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši jednoho měsíčního poplatku.
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3.6.

Poskytovatel si výslovně vyhrazuje právo na náhradu škody v případě, že dojde Obchodníkem k porušení
těchto VOP a v souvislosti s tímto porušením ke vzniku škody.

3.7.

Tento smluvní vztah uzavřený na základě potvrzené Přihlášky Poskytovatelem se uzavírá
mezi Obchodníkem a Poskytovatelem na dobu určitou v délce dvanácti (12) měsíců.
Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o dalších dvanáct (12) měsíců, pokud Obchodník nedoručí
nejméně třicet (30) kalendářních dní před uplynutím období dvanácti (12) po sobě jdoucích kalendářních
měsíců písemnou výpověď Smlouvy na adresu sídla Poskytovatele, tj. AUTOonline, s.r.o.,
Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4 - Michle nebo na e-mailovou adresu info@autoonline.cz.
Výpovědní lhůta třiceti (30) dní začíná 1. kalendářním dnem v měsíci následujícím po měsíci doručení
výpovědi Poskytovateli.

3.8.

Poskytovatel má právo umožnit Obchodníkovi přerušení spolupráce z vážných důvodů maximálně však
na dobu od jednoho do tří měsíců jednou ročně, a to na základě písemné žádosti Obchodníka.
Poskytovatel si vyhrazuje právo tuto žádost zamítnout. Po uplynutí lhůty přerušení bude přístup
Obchodníkovi automaticky obnoven.

§4

Práva a povinnosti Obchodníka

4.1.

Logo společnosti AUTOonline (Poskytovatele) jakož i k tomu patřící logo „Every car´s a winner“ jsou
vlastnictvím Poskytovatele a jsou chráněny zákonem a mohou být použity jiným subjektem pouze
po předchozím písemném souhlasu Poskytovatele.

4.2.

S uzavřením Smlouvy obdrží Obchodník přístup k příslušné internetové stránce v rámci jemu zpřístupněné
oblasti, popř. Obchodník má možnost využít software umožňující přístup k Aukci. Obchodníkovi je tím
přiznáno nepřenosné uživatelské právo, které je poskytnuto na období platnosti Smlouvy o užívání
Platformy.

4.3.

Obchodníkovi je zakázáno poskytnout přístupové údaje do Aukce třetí osobě a je důvodem k okamžitému
ukončení smluvního vztahu dle ustanovení §3 bod 3.4. těchto VOP. V takovém případě je Poskytovatel
oprávněn vyúčtovat Obchodníkovi smluvní pokutu v částce 15.000,- Kč (bez DPH) za každý případ porušení
této povinnosti. Obchodník je povinen smluvní pokutu Poskytovateli uhradit. Každý Obchodník
je zodpovědný za škodu vzniklou Poskytovateli zneužitím přístupových údajů třetí osobou. Poskytovatel
si v této souvislosti vyhrazuje právo na náhradu škody. Uhrazení smluvní pokuty nevylučuje právo
na náhradu škody dle ustanovení § 3 bod 3.6. těchto VOP.

4.4.

Obchodník má právo užívat Platformu pouze v rozsahu přiděleného Poskytovatelem.

4.5.

Užíváním Platformy nepřechází na Obchodníka žádná autorská ani jim podobná práva.

4.6.

Poskytovatel si vyhrazuje právo v rámci pravidelného či vnějšími okolnostmi vynuceného mimořádného
servisu, údržby nebo opravy serveru nebo softwaru omezit nebo přerušit provoz či výkonnost systému
na nezbytně nutnou dobu, s tím, že Obchodníkovi po dobu tohoto omezení či krátkodobého výpadku
nevzniká žádné právo na náhradu škody. Poskytovatel se zavazuje v těchto mimořádných případech
maximálně šetřit práva a oprávněné zájmy Účastníků a provádět údržbu, servis nebo opravy, mimo
obvyklou pracovní dobu. Bude-li to technicky proveditelné, bude Poskytovatel Účastníky předem
vhodným způsobem o těchto skutečnostech informovat.
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§5

Ceny a platební podmínky

5.1.

Za přístup na Platformu a její používání platí Obchodník poplatky uvedené v aktuálním Ceníku
Poskytovatele, platném ke dni obdrženého přístupu na Platformu. Ceník je umístěn na webových
stránkách Poskytovatele - www.audatex.cz. Pokud dojde k ukončení smluvního vztahu (výpovědi smlouvy)
mezi Poskytovatelem a Obchodníkem, nemá Obchodník právo na vrácení zbytku již zaplaceného poplatku.

5.2.

Faktury Poskytovatele jsou splatné ve lhůtě patnácti (15) dní od jejich vystavení, pokud není dohodnuto
ve Smlouvě s Obchodníkem jinak. V případě prodlení s platbou je Poskytovatel oprávněn účtovat úrok
z prodlení podle obecně závazných právních předpisů.

5.3.

Námitky proti správnosti údajů na faktuře lze činit pouze písemně v době její splatnosti. Na později zaslané
námitky se nebere zřetel.

5.4.

Obchodníci jsou oprávněni započíst vůči Poskytovateli pouze pohledávky pravomocně přisouzené
nebo Poskytovatelem písemně uznané, jako nesporné.

5.5.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na úpravu výše poplatku za užívání Platformy v souvislosti se změnou
podmínek na trhu. Upravený Ceník zašle Poskytovatel Obchodníkovi doporučeným dopisem a v případě,
že Obchodník vůči změnám Ceníku do patnácti (15) dnů od doručení nevznese písemnou námitku,
má se za to, že úpravy akceptuje.

5.6.

Změny Ceníku nejsou účinné na existující smlouvy s tzv. předplaceným poplatkem, po dobu,
na kterou se již zaplacený poplatek vztahuje.

2. ČÁST: POSTUPY AUKCE A JEJÍ PRAVIDLA
§6

Všeobecná pravidla Aukce

6.1.

Kontraktace prostřednictvím Platformy probíhá formou veřejné soutěže o nejvhodnější návrh
na uzavření dohody o kupní ceně, jejímž předmětem mohou být Účastníkem nabízené Věci
nebo její příslušenství určené k prodeji. Jediným kritériem výběru nejvhodnějšího návrhu
je nabídnutá kupní cena Obchodníkem.

6.2.

Poskytovatel umožňuje Obchodníkovi účastnit se Aukce na českém, slovenském a mezinárodním trhu
dle ustanovení §3 těchto VOP. Obchodník účastnící se Aukce na mezinárodním trhu musí být zároveň
plátce DPH.

6.3.

Účastník umisťuje na Platformu Věci určené k dražbě dle ustanovení § 1 bod 1.2. těchto VOP.

6.4.

Účastník je povinen Poskytovateli předat včas úplné a správné údaje Věci zadané do Aukce. Údaje musí
obsahovat všechny dopravně technické vlastnosti, popis stavu a vad z hlediska technického a optického,
stejně jako právních vad předmětné Věci. Poskytovatel nepřebírá žádnou záruku za údaje deklarované
Účastníkem a Účastník Platformy bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen nikterak tyto údaje
presentované Účastníkem ohledně předmětu Aukce ověřovat. Poskytovatel nemá k dispozici nástroje,
aby splnění uvedených povinností Účastníka, který Věci na Platformu umístil, vynutil.

6.5.

Pokud bude Poskytovatel zatížen pravomocným rozhodnutím k náhradě škody či k jinému plnění
v souvislosti s nesprávným popisem Věci Účastníkem nebo s porušením povinností Obchodníka
v souvislosti s jeho nabídkou, zavazuje se tento Účastník zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši
odpovídající částce určené pravomocným rozhodnutím. Stejný nárok náleží Poskytovateli v případě,
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že bude povinen uhradit škodu v souvislosti s deklarací vlastností Věcí umístěných na Platformě,
které následně nebudou naplněny.
6.6.

Termíny Aukcí pořádaných na Aukci mohou registrovaní Obchodníci zjistit po přihlášení se na Platformu.
Účastník/Obchodník tímto uděluje Poskytovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení formou
e-mailu, poštou, telefonem, popř. třetí osobě na základě pověření Účastníkem/Obchodníkem.

6.7.

Obchodník prostřednictvím Platformy nabízí cenu, za níž je ochoten nabízenou Věc koupit.
Obchodník nabízí cenu vždy včetně DPH. Jakmile cenu prostřednictvím Platformy nabídne,
je svou nabídkou vázán, dokud není nabídnuta (jím samým nebo jiným Obchodníkem) nabídka vyšší.
Při shodě výše nabídek je jako vyšší posuzována nabídka dříve časově učiněná. Domáhá-li se Obchodník
neplatnosti svého příkazu, důkazní břemeno tohoto tvrzení spočívá výhradně na něm samém a Účastník
je v tomto případě oprávněn, nikoliv však povinen, přijmout toto prohlášení jako zrušení/odstoupení
od nabídky Obchodníka prvního v pořadí a Věc resp. předmět Aukce poskytnout ke koupi Obchodníkovi
s následující, tedy druhou nejvyšší nabídkou nebo Věc nabídnout opět do Aukce. Obchodník je povinen
o neplatnosti svého příkazu informovat Poskytovatele ihned poté, co zjistí důvody pro své tvrzení
o neplatnosti příkazu, nejpozději do konce konání dražby. Poskytovatel neodpovídá za správnost, vážnost
nebo závaznost nabídky učiněné Obchodníkem, ani za schopnost Obchodníka, nebo kteréhokoliv jiného
Účastníka, dostát jeho závazkům. To platí i v případě, že Poskytovatel upozorní Obchodníka na možnou
chybu v jeho nabídce. Obchodníci berou na vědomí, že Poskytovatel není povinen takové upozornění
Obchodníkům poskytovat, a že skutečnost, že v předchozím případě některý Obchodník takové
upozornění obdržel, nezakládá nárok žádného z Obchodníků obdržet takové upozornění v případě
následujícím. Závaznost nabídky učiněné prostřednictvím Platformy nelze zpochybnit pouhým poukazem
na skutečnost, že Obchodník nebyl upozorněn na možnou chybu v této nabídce.

6.8.

Poskytovatel/Účastník sdělí oznámením na Platformě tzv. nabídkovou lhůtu, po kterou mohou Obchodníci
umísťovat na Platformě své nabídky. Momentem odeslání nabídky se tato stává pro Obchodníka Aukce
závaznou, se všemi s tím spojenými právy a povinnostmi. Odeslání nabídky Obchodníkem
je neodvolatelným návrhem dle ustanovení § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
na uzavření kupní smlouvy ohledně předmětné Věci za podmínek zde uvedených. Obchodník
je svou nabídkou vázán po dobu tzv. závazné lhůty dle ustanovení § 7 bod 7.1. těchto VOP.
Doba závazné lhůty činí 21 kalendářních dní a začíná běžet od následujícího dne po dni ukončení Aukce.
Marným uplynutím závazné lhůty (Prodávající neprojeví zájem o prodej Věci) není Obchodník svým
návrhem nadále vázán. Pokud Obchodník nedodrží svůj závazek plynoucí z neodvolatelného návrhu
na uzavření kupní smlouvy, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o užívání Platformy
nebo přístup Obchodníkovi na Platformu zamezit dle § 3 těchto VOP.

6.9.

Po uplynutí Aukce Účastník odsouhlasí nabídku Obchodníka, informuje Prodávajícího o jeho nabídce
a tímto okamžikem vzniká tzv. závazná lhůta, po kterou může Prodávající uzavřít s Obchodníkem
kupní smlouvu k dané Věci. Do momentu přijetí (akceptace) nabídky však Prodávajícímu povinnost
k uzavření kupní smlouvy nevzniká. Po uplynutí závazné lhůty není Obchodník svým návrhem nadále
vázán, nebude-li mezi Prodávajícím Věci a Obchodníkem domluveno prodloužení závazné lhůty
(tzn. stanovení přesného data trvání prodloužení závazné lhůty), které si navzájem písemně potvrdí
a je pro oba závazný.

§7

Zvláštní ustanovení Aukce

7.1.

Nabídka Obchodníka ke koupi Věci umístěné na Platformě je pro Obchodníka závazná po dobu
tzv. závazné lhůty uvedené v aukci, nebude-li mezi Prodávajícím a Obchodníkem dohodnut jiný termín
uzavření smlouvy, který si navzájem písemně potvrdili a je pro obchodníka závazný dle ustanovení
§ 6bod 6.8./6.9. těchto VOP.

7.2.

Účastník předá Poskytovateli nejméně deset digitálních fotografií v digitální formě (tj. fotografie vozidla
z každé pozice-zepředu, zezadu, z levého boku, z pravého boku, motorový prostor, detailní fotografie VIN
čísla, zavazadlový prostor a zbývající fotografie z interiéru vozidla,) a detailní, aktuální popis stavu vozidla
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včetně důležitých údajů o vozidle, jako např. poškození vozidla, datum prvního uvedení do provozu, místo
umístění vozidla atd. (např. Excel, Word).
7.3.

Prodávající ručí Obchodníkovi za to, že Věc není zatížena právy třetích osob a že je oprávněn
s nabízenou Věcí volně disponovat. V případě, že předmět Aukce je zatížen právy třetích osob,
je Obchodník oprávněn od koupě Věci odstoupit.

§ 8 Převzetí zakoupené Věci
8.1.

Obchodník je povinen uzavřít s Prodávajícím kupní smlouvu od okamžiku akceptace jeho nabídky
Prodávajícím a následně neprodleně vyzvednout (převzít) předmět Aukce na vlastní náklady do deseti (10)
pracovních dní včetně, nebude-li dohodnuto s majitelem jinak.

8.2.

Obchodník je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o datu a době vyzvednutí
vozidla.

8.3.

Obchodník není oprávněn měnit cenu zbytku vozidla bez souhlasu Poskytovatele a to ani po dohodě
s Prodávajícím, pokud by touto dohodou mohlo dojít ke změně nároku na pojistném plnění
vůči Účastníkovi, nebude-li v jednotlivém případě dohodnuto jinak. V případě, že Obchodník
ve smyslu tohoto odstavce pochybí, je Poskytovatel oprávněn požadovat pokutu ve výši 10.000,- Kč
(bez DPH).

8.4.

Obchodník není povinen Věc převzít v případě, že ve lhůtě stanovené k jeho odebrání zjistí a prokáže,
že reálný stav Věci neodpovídá podmínkám presentovaným Účastníkem nebo že na Věci váznou
práva třetích osob. Tuto skutečnost je Obchodník povinen hlásit neprodleně z místa při převzetí Věci
a důkazy musí Obchodník poskytnout Poskytovateli nejpozději do 24 hodin od zjištění těchto skutečností.
K nepřevzetí Věci může dojít pouze se souhlasem Poskytovatele. V případě, že Věc Obchodník
nevyzvedne, aniž by k tomu měl důvody výše uvedené nebo neprokáže-li tyto důvody, je povinen uhradit
rozdíl v cenách a také vedlejší náklady (uskladnění, pojištění apod.) dle ustanovení § 8 bod
8.5. těchto VOP.

8.5.

Poskytovatel je oprávněn požadovat na Obchodníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč
(bez DPH) denně z titulu nevyzvednutí Věci Obchodníkem poté, co jeho nabídka byla Účastníkem
akceptována. Dále pak je Poskytovatel oprávněn požadovat náhradu škody spočívající v nákladech
na parkovné po uplynutí lhůty pro vyzvednutí, za odtah Věci, pojištění Věci po uplynutí této lhůty,
silniční daň či alikvotní část zaplacené silniční daně po uplynutí lhůty pro vyzvednutí, dále také rozdíl
v aukčních cenách, který bude stanovený jedním z následujících způsobů:
 rozdíl mezi cenou v Aukci nabídnutou tímto Obchodníkem a cenou v Aukci nabídnutou dalším
Obchodníkem Aukce,
 rozdíl mezi cenou v Aukci nabídnutou tímto Obchodníkem a novou cenou dosaženou v opakované
Aukci (bude-li nižší), resp. jiné výdaje vynaložené prodávajícím v návaznosti na akceptaci nabídky.

8.6.

Poskytovatel nehradí Obchodníkovi náklady vzniklé v souvislosti s marným výjezdem Obchodníka
za účelem vyzvednutí Věci (např. Věc není připravena k vyzvednutí Prodávajícím, Věc prodána
Prodávajícím jinému zájemci apod.).

8.7.

Obchodník bere na vědomí, že při koupi Věci v zahraničí a jeho importu musí splnit podmínky stanovené
předpisy příslušného státu, včetně povinností vyplývajících z daňových či finančních předpisů, pokud o to
Účastník požádá.

Stránka 6 z 7

8.8. Obchodník je rovněž povinen po importu vydražené Věci do ČR prokázat na výzvu Poskytovatele splnění
povinnosti k úhradě DPH ve vztahu k zemi původu a dle českých daňových předpisů. Neprokáže-li
obchodník tuto povinnost, je Poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty v částce,
která odpovídá vyměřené DPH.
8.9. Obchodník bere na vědomí, že při koupi Věci v zahraničí a jeho importu musí splnit podmínky stanovené
předpisy příslušného státu, včetně povinnosti vyplývajících z daňových či finančních předpisů, pokud
o to Účastník požádá.

3. ČÁST: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 10 Ochrana dat
Postupy na Platformě a správa dat jsou v souladu s ustanoveními zákona č. 101/200 Sb., o ochraně
osobních údajů, a také v souladu s nařízením EP a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES. Účastník souhlasí, že jimi sdělená data a nabídky v rámci řádného používání
jakož i všeobecného zpracování dat budou rozšiřovány, používány, předávány a ukládány pouze
pro obchodní a podnikatelské účely.
S daty bude Účastník a Poskytovatel v maximální možné míře nakládat důvěrně.

§ 11 Ostatní
11.1.

Poskytovatel neručí za správnost a úplnost, jakož i hodnověrnost dat a informací presentovaných
Účastníkem na Platformě. Poskytovatel také neručí za ztrátu kvality fotografií, dodaných Účastníkem
elektronickými prostředky.

11.2.

Poskytovatel neodpovídá za obsah kupních smluv uzavřených mezi Prodávajícím a Obchodníkem
ani za plnění závazků jedné či druhé smluvní strany.

11.3.

Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto VOP. Nové znění VOP umístí Poskytovatel
na své webové stránky - www.audatex.cz a zároveň Obchodníka o změnách písemně (e-mailem)
vyrozumí nejpozději 10 kalendářních dní přede dnem účinnosti navržených změn. V případě,
že Obchodník alespoň 1 pracovní den přede dnem účinnosti navržených změn VOP nevyjádří písemně
svůj nesouhlas (e-mailem) má se za to, že s navrženými změnami VOP souhlasí. V případě, že Obchodník
vyjádří svůj nesouhlas se změnami VOP, je Obchodník oprávněn smlouvu o užívání Platformy vypovědět
s výpovědní dobou 1 měsíc.

§ 12 Právní režim a řešení sporů
12.1.

Tyto obchodní podmínky a veškeré právní vztahy mezi Poskytovatelem a Účastníkem/Obchodníkem
se řídí právem České republiky (zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění).
I po zániku smlouvy o užívání platformy platí nadále ujednání o způsobu řešení sporů, o volbě práva,
o smluvních pokutách a náhradě škody.

12.2. Případné spory, vzniklé z právních vztahů založených Smlouvou o užívání Platformy, jejíž součástí jsou
i tyto VOP, a v souvislosti s ní, rozhoduje s konečnou platností v rozhodčím řízení Rozhodčí soud při Agrární
komoře České republiky a Hospodářské komoře České republiky podle jeho Řádu jedním rozhodcem,
určeným podle Pravidel Rozhodčího soudu jeho předsedou.
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