SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VÝPOČETNÍHO VÝKONU
Uzavřená níže uvedeného dne dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:
BIT.NXT INTERNATIONAL LLC.
Se sídlem 8020 EXCELSIOR DR., SUITE 200, MADISON WI 53717, USA
IČ (ID No.): L050626
Zastoupení:
GLOCIN LIMITED, 6 Bexley Square, Salford, Manchester, United Kingdom, M3 6BZ
jednající výkonným managerem Marošem MIKLÁŠEM
Kontaktní e-mail: bit.nxt@glocin.biz
(dále jen „poskytovatel“)
a
Jméno a příjmení nebo firma:
Datum narození nebo IČ:
Bydliště nebo sídlo: Kontaktní e-mail:
(dále jen „objednatel“)

Preambule
A. Smluvní strany tímto prohlašují a podpisem této Smlouvy potvrzují, že mají veškerou
způsobilost uzavřít tuto Smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající.
B. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a
omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tuto Smlouvu za ujednání v souladu s
dobrými mravy a shodně prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni nebo za
nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
C. Pokud není výslovně stanoveno jinak nebo pokud z kontextu nevyplývá něco jiného,
v této Smlouvě:
■

odkaz na jakýkoli zákon, právní předpis, zákonné ustanovení či rozhodnutí se bude
vykládat jako odkaz na daný zákon, právní předpis, zákonné ustanovení či
rozhodnutí ve znění jejich případných doplnění, změn, rozšíření nebo novelizací;

■

odkaz na jakoukoli "dohodu", "smlouvu" nebo "jiný dokument" znamená daný
dokument, dohodu nebo jiný dokument v platném znění;

■

"článek", "odstavec" nebo "příloha", pokud kontext nevyžaduje něco jiného,
znamená odkaz na článek, odstavec nebo přílohu této smlouvy;

■

rozdělení této Smlouvy na jednotlivé články a odstavce, jakož i jejich nadpisy, je
zamýšleno pouze pro lepší orientaci v textu smlouvy a nemá vliv na obsah nebo
výklad této Smlouvy.
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I. Předmět Smlouvy
1. Za podmínek v této Smlouvě sjednaných se poskytovatel zavazuje poskytovat
objednateli část výpočetního výkonu datového centra spravovaného poskytovatelem
(dále jako „Služba“) a objednatel se zavazuje hradit poskytovateli za poskytovanou
Službu sjednanou odměnu.
2. Poskytováním části výpočetního výkonu se pro účely této Smlouvy rozumí umožnění
využití jednoho či více bloků výpočetního výkonu datového centra (dále také jako
„Blok“ či „Bloky“). Parametry jednoho Bloku sjednávají smluvní strany jako 5
TFLOPS.
3. Výše uvedené parametry musí být splněny po celou dobu trvání této Smlouvy.
Případné navýšení kvality parametrů nemá vliv na výši odměny poskytovatele,
nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak.
4. Konkrétní počet Bloků, které na základě této smlouvy umožní poskytovatel
objednateli využít, je uveden v objednávce objednatele potvrzené poskytovatelem,
tato objednávka je dostupná v elektronické podobě prostřednictvím intranetu
situovaného na adrese https://miner.glocin.biz, (dále jako „Intranet“) přičemž
objednávku je možné z Intranetu stáhnout a poté archivovat a tisknout dle potřeby.

II. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Službu v souladu s touto Smlouvou, v souladu s
právními předpisy, technickými normami a předpisy souvisejícími, popř. způsobem
obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených měřítek).
2. Objednatel je oprávněn přenechat předmětnou část výpočetního výkonu datového
centra k využití společnosti Global Commodity Investments LLC. V takovém případě
umožní poskytovatel na žádost objednatele a po předložení smlouvy mezi
objednatelem a třetí osobou dané třetí osobě využití předmětné část výpočetního
výkonu datového centra.
3. Veškeré vybavení nezbytné k realizaci Služby si poskytovatel zajistí sám a na vlastní
náklady.
4. Náklady na využití Služby, zejména náklady na vlastní IT techniku a připojení k
internetu nese objednatel, uvedené poskytovatel pro objednatele nijak nezajišťuje.
5. Poskytovatel nenese odpovědnost za přerušení poskytování Služby v případě zásahu
vyšší moci nebo v případě poruchy na zařízeních třetích osob (zejména výpadek na
straně hostingu či konektivity), pokud tyto skutečnosti nebyly způsobeny důvody na
straně poskytovatele.
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III. Odměna poskytovatele a platební podmínky
1. Za poskytování Služby náleží poskytovateli odměna vypočtená podle sazby ve výši
250 EUR za každý Blok za celou dobu trvání této Smlouvy. Celková odměna
poskytovatele je vypočtena jako součin shora uvedené sazby a počtu Bloků.
2. Výše uvedená odměna poskytovatele zahrnuje veškeré náklady poskytovatele na
plnění všech jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy a je konečná a maximální,
čili není možné ji zvyšovat jinak než dohodou smluvních stran.
3. Objednatel je povinen uhradit poskytovateli odměnu za celou dobu trvání této
Smlouvy jednorázově na základě proforma faktury – objednávky, vystavené
poskytovatelem před uzavřením této Smlouvy, a to prostřednictvím Intranetu v
elektronické formě.
4. Poskytovatel není povinen zahájit poskytování Služby dříve, než objednatel uhradí
celou odměnu dle odst. 1) tohoto článku.
5. Objednatel prohlašuje a ujišťuje poskytovatele, že prostředky, z nichž je odměna
hrazena, nepocházejí z trestné činnosti.

IV. Trvání této smlouvy
1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami,
přičemž se uzavírá na dobu určitou, a to dobu 24 (dvacet čtyři) měsíců.
2. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy písemně odstoupit za podmínek
stanovených zákonem.
3. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé
smluvní straně, přičemž účinnosti nabývá dnem doručení oznámení o odstoupení
druhé straně.
4. V případě předčasného ukončení této Smlouvy nevzniká objednateli právo na
kompenzaci již zaplacené odměny. Ujednáním tohoto odstavce nejsou dotčena
ujednání čl. V. této Smlouvy.

V. Spotřebitelská ujednání
1. Ustanovení tohoto článku V. této Smlouvy se vztahují výhradně na objednatele, který
je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím
míněn objednatel, který je spotřebitelem.
2. Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti)
dnů ode dne uzavření této Smlouvy.
3. Odstoupí-li spotřebitel od Smlouvy, vrátí mu poskytovatel bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní
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prostředky, které od něho na základě Smlouvy přijal, stejným způsobem.
4. V souladu s příslušným ustanovením OZ sděluje poskytovatel spotřebiteli, že
spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od Smlouvy ve
smyslu tohoto článku obchodních podmínek formulář pro odstoupení od Smlouvy,
jehož vzor je dostupný v intranetu nabyvatele dostupném na adrese
https://miner.glocin.biz.
5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s
touto Smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15,
120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
6. Kontaktní údaje poskytovatele:
■

BIT.NXT INTERNATIONAL LLC.

■

sídlo: 8020 EXCELSIOR DR., SUITE 200, MADISON WI 53717, USA

■

adresa pro doručování v EU: GLOCIN, 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek,
ČR

■

e-mail: bit.nxt@glocin.biz

■

web: www.glocin.biz

VI. Ochrana osobních údajů, archivace smlouvy
1. Objednatel uzavřením Smlouvy uděluje souhlas se zařazením všech jeho osobních a
jiných údajů uvedených v této Smlouvě, jakož i dalších údajů získaných při
obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze poskytovatele jakožto
správce (dále také jako „správce“) a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím
správcem pověřených zpracovatelů (dále jako „zpracovatel“).
2. Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám správce,
včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné
prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu a SMS zpráv).
3. Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Objednatel jakožto subjekt údajů
bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že
má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se
domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které
je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu
se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat,
aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o
blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
4. Tato Smlouva je počínaje jejím uzavřením archivována poskytovatelem, a to i po jejím
naplnění. Smlouva je archivována ve formě, ve které byla uzavřena, tj. v elektronické
formě prostřednictvím Intranetu. Přístup k archivovaným smlouvám má výlučně
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poskytovatel, případně subjekt poskytovatelem pověřený archivací. Tito nejsou
oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné
povinnosti takového zpřístupnění.

VII. Závěrečná ustanovení
1. Tato Smlouva jakož i právní vztahy mezi smluvními stranami na základě této Smlouvy
vzniklé a výslovně neupravené jejím textem se řídí právními předpisy České
republiky s vyloučením kolizních norem. Veškeré případné spory smluvních stran
související s touto Smlouvou (včetně sporu týkajících se její platnosti) budou
rozhodovány soudy České republiky.
2. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou za
dodatek Smlouvy výslovně označeny a odsouhlaseny oběma stranami.
3. Pro účely této Smlouvy se za písemnou formu považuje také e-mail (avšak pouze při
použití výše uvedených kontaktních e-mailových adres smluvních stran), přičemž se
nevyžaduje zaručený elektronický podpis.
4. Tato Smlouva je uzavřena v elektronické podobě prostřednictvím Intranetu. Text
smlouvy je možné z Intranetu stáhnout a poté archivovat a tisknout dle potřeby.
5. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo
ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních
ustanovení této Smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo
ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s
aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany
konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů
obsažených v té části Smlouvy, jež pozbyla platnosti.
6. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této Smlouvy, Smlouvě
rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností,
z této Smlouvy vyplývajících.
Dne:
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SMLOUVA O UMOŽNĚNÍ VYUŽITÍ VÝPOČETNÍHO VÝKONU
Uzavřená níže uvedeného dne dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:
GLOBAL COMMODITY INVESTMENTS LLC.
Se sídlem 8020 EXCELSIOR DR., SUITE 200, MADISON WI 53717, USA
IČ (ID No.): G051415
Zastoupení:
GLOCIN LIMITED, 6 Bexley Square, Salford, Manchester, United Kingdom, M3 6BZ
jednající výkonným managerem Alešem KOHOUTKEM
Kontaktní e-mail: office@glocin.biz
(dále jen „nabyvatel“)
a
Jméno a příjmení nebo firma:
Datum narození nebo IČ:
Bydliště nebo sídlo:
Kontaktní e-mail:
(dále jen „poskytovatel“)

Preambule
A. Smluvní strany tímto prohlašují a podpisem této Smlouvy potvrzují, že mají veškerou
způsobilost uzavřít tuto Smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající.
B. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a
omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tuto Smlouvu za ujednání v souladu s
dobrými mravy a shodně prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni nebo za
nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
C. Pokud není výslovně stanoveno jinak nebo pokud z kontextu nevyplývá něco jiného,
v této Smlouvě:
■

odkaz na jakýkoli zákon, právní předpis, zákonné ustanovení či rozhodnutí se bude
vykládat jako odkaz na daný zákon, právní předpis, zákonné ustanovení či
rozhodnutí ve znění jejich případných doplnění, změn, rozšíření nebo novelizací;

■

odkaz na jakoukoli "dohodu", "smlouvu" nebo "jiný dokument" znamená daný
dokument, dohodu nebo jiný dokument v platném znění;

■

"článek", "odstavec" nebo "příloha", pokud kontext nevyžaduje něco jiného,
znamená odkaz na článek, odstavec nebo přílohu této smlouvy;

■

rozdělení této Smlouvy na jednotlivé články a odstavce, jakož i jejich nadpisy, je
zamýšleno pouze pro lepší orientaci v textu smlouvy a nemá vliv na obsah nebo
výklad této Smlouvy.
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I. Předmět Smlouvy
1. Poskytovatel prohlašuje, že je na základě smlouvy uzavřené se společností BIT.NXT
INTERNATIONAL LLC., se sídlem 8020 EXCELSIOR DR., SUITE 200, MADISON
WI 53717, USA, ID No.: L050626 (dále jako „Primární smlouva“ a „Společnost“)
oprávněn využívat část výpočetního výkonu datového centra spravovaného
Společností, a to konkrétně .... blok/ů výpočetního výkonu datového centra (dále jako „Blok“ či „Bloky“) o výpočetním výkonu jednoho Bloku 5 TFLOPS.
2. Za podmínek v této Smlouvě sjednaných se poskytovatel zavazuje umožnit nabyvateli
využití všech Bloků, které užívá na základě Primární smlouvy a nabyvatel se zavazuje
hradit poskytovateli za využití takových Bloků sjednanou odměnu. Nabyvatel bude
Bloky užívat k potvrzování transakcí na bázi Blockchain a DLT technologií, a to svým
jménem na svou odpovědnost.

II. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Poskytovatel umožní nabyvateli užívání Bloků za stejných podmínek, které
poskytovateli vyplývají z Primární smlouvy (vyjma ujednání o odměně), nabyvatel
prohlašuje, že jej poskytovatel s těmito podmínkami seznámil a nabyvatel tyto bere
na vědomí.
2. Veškeré vybavení nezbytné k faktickému využití Bloků si nabyvatel zajistí sám a na
vlastní náklady.
3. Poskytovatel nenese odpovědnost za přerušení možnosti nabyvatele užívat Bloky v
případě zásahu vyšší moci nebo v případě poruchy na zařízeních třetích osob
(zejména výpadek na straně hostingu či konektivity) ani v případě důvodů ležících na
straně Společnosti, pokud tyto skutečnosti nebyly způsobeny důvody na straně
poskytovatele.

III. Odměna poskytovatele a platební podmínky
1. Na základě ujednání čl. I. odst) 2) poslední věta náleží poskytovateli od nabyvatele
odměna, která se skládá z:
a. kryptoměn, které se na poskytnutých blocích „vytěžily“,
b. nákladů, které souvisí s provozem poskytnutých bloků, aktuálním kurzem
převedených do těžených kryptoměn.
c. Rozdíl mezi hodnotou uvedenou v bodě a) a hodnotou uvedenou v bodě b)
odstavce 1 tohoto článku se vydělí dvěma, kdy jeden díl náleží poskytovateli a
druhý díl nabyvateli.
2. Vypočítaná hodnota podle bodu 1) písmene c) tohoto článku, týkající se
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poskytovatele, bude zveřejněna v jeho profilu na adrese www.glocin.biz (dále jako
„Intranet“), kde mu bude průběžně, minimálně jednou za kalendářní den,
aktualizována.
3. Intranetem evidované disponibilní kryptoměny umožní nabyvatel poskytovateli
převést v termínech listopad a květen na platnou adresu převáděné kryptoměny,
kterou je poskytovatel povinen určit v Intranetu nejpozději před zadáním příkazu k
převodu.
4. Nad rámec shora uvedené odměny poskytne nabyvatel poskytovateli bonus ve výši a
za podmínek vyplývajících z aktuální verze marketingového plánu nabyvatele dle
přílohy č. 1 k této smlouvě.
5. Jakékoliv platby, které má na základě této smlouvy nabyvatel poskytovateli uhradit,
jsou splatné na základě platebního příkazu, který je poskytovatel povinen
vygenerovat nejpozději do 28. (dvacátého osmého) dne v měsíci listopadu nebo
květnu, a to prostřednictvím svého profilu v Intranetu. Platební příkaz je po
vygenerování a autorizování automaticky odeslán nabyvateli a je splatný do 3.
(třetího) dne měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byl vygenerován.

IV. Trvání této smlouvy
1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami,
přičemž se uzavírá na dobu určitou, a to dobu 24 (dvacet čtyři) měsíců, nejvýše však
na dobu trvání Primární smlouvy. Zánikem Primární smlouvy (bez ohledu na důvod,
pro který se tak stane) tato Smlouva automaticky zaniká.
2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit za
podmínek stanovených zákonem.
3. Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit, octne-li se nabyvatel v
prodlení s úhradou odměny poskytovatele delším než 10 (deset) dnů a nezjedná-li
nápravu ani po písemné výzvě poskytovatele a v lhůtě 10 (deset) dnů od doručení
výzvy.
4. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé
smluvní straně, přičemž účinnosti nabývá dnem doručení oznámení o odstoupení
druhé straně.
5. Vyrovnání evidovaného disponibilního zůstatku kryptoměn pak proběhne do 30-ti
(třiceti) dnů po nabytí účinnosti výpovědi bez ohledu na termíny, uvedené v čl. III.
odst. 5) této smlouvy. Ujednáním tohoto odstavce nejsou dotčena ujednání čl. V. této
Smlouvy.
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V. Spotřebitelská ujednání
1. Ustanovení tohoto článku V. této Smlouvy se vztahují výhradně na poskytovatele,
který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je
tím míněn poskytovatel, který je spotřebitelem.
2. Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti)
dnů ode dne uzavření této Smlouvy.
3. Odstoupí-li spotřebitel od Smlouvy, vrátí mu nabyvatel bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní
prostředky, které od něho na základě Smlouvy přijal, stejným způsobem.
4. V souladu s příslušným ustanovením OZ sděluje nabyvatel spotřebiteli, že spotřebitel
je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od Smlouvy ve smyslu
tohoto článku obchodních podmínek formulář pro odstoupení od Smlouvy, jehož vzor
je dostupný v Intranetu.
5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s
touto Smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15,
120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
6. Kontaktní údaje nabyvatele:
■

GLOBAL COMMODITY INVESTMENTS LLC..

■

sídlo: 8020 EXCELSIOR DR., SUITE 200, MADISON WI 53717, USA

■

adresa pro doručování v EU: GLOCIN, 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek,
ČR

■

e-mail: office@glocin.biz

■

web: www.glocin.biz

VI. Ochrana osobních údajů, archivace smlouvy
1. Poskytovatel uzavřením této Smlouvy uděluje souhlas se zařazením všech jeho
osobních a jiných údajů uvedených v této Smlouvě, jakož i dalších údajů získaných
při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze nabyvatele jakožto
správce (dále také jako „správce“) a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím
správcem pověřených zpracovatelů (dále jako „zpracovatel“).
2. Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám správce,
včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné
prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu a SMS zpráv).
3. Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Objednatel jakožto subjekt údajů
bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že
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má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se
domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které
je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu
se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat,
aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o
blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
4. Tato Smlouva je počínaje jejím uzavřením archivována nabyvatelem, a to i po jejím
naplnění. Smlouva je archivována ve formě, ve které byla uzavřena. Přístup k
archivovaným smlouvám má výlučně nabyvatel, případně subjekt nabyvatelem
pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s
výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

VII. Závěrečná ustanovení
1. Tato Smlouva jakož i právní vztahy mezi smluvními stranami na základě této Smlouvy
vzniklé a výslovně neupravené jejím textem se řídí právními předpisy České
republiky s vyloučením kolizních norem. Veškeré případné spory smluvních stran
související s touto Smlouvou (včetně sporu týkajících se její platnosti) budou
rozhodovány soudy České republiky.
2. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou za
dodatek Smlouvy výslovně označeny a odsouhlaseny oběma stranami.
3. Pro účely této Smlouvy se za písemnou formu považuje také e-mail (avšak pouze při
použití výše uvedených kontaktních e-mailových adres smluvních stran), přičemž se
nevyžaduje zaručený elektronický podpis.
4. Tato Smlouva je uzavřena v elektronické podobě prostřednictvím Intranetu. Text
smlouvy je možné z Intranetu stáhnout a poté archivovat a tisknout dle potřeby.
5. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo
ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních
ustanovení této Smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo
ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s
aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany
konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů
obsažených v té části Smlouvy, jež pozbyla platnosti.
6. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této Smlouvy, Smlouvě
rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností,
z této Smlouvy vyplývajících.
Dne:
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