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Dodavatelsko – odběratelská smlouva 

 

uzavřená mezi 

 

dodavatel: Stoklasa textilní galanterie, s.r.o. 

sídlo: Průmyslová 934/13, 747 23 Bolatice 

IČ: 25877666 

DIČ: CZ25877666 

 

 

a 

 

odběratel: XXXXXXXX 

  sídlo: XXXXXXXXXXXXXXX 

                        IČ: XXXXXXXX 

 

   

 

 společně také „smluvní strany“ 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Dodavatel provozuje maloobchodní a velkoobchodní prodej textilní galanterie, 

bižuterie, módních a oděvních doplňků, výtvarných a kreativních potřeb, tašek a 

kabelek a bytového textilu. 

 

2. Dodavatel je autorem a výhradním majitelem databáze, veškerých jejich součástí, jako 

jsou texty a fotografie a veškerých práv k nim. 

 

 

 

II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Na základě této smlouvy dodavatel poskytne odběrateli kompletní databázi produktů 

pouze za účelem realizace prodeje zboží dodaného dodavatelem. 

 

 

III. 

Práva a povinnosti stran 

 

1. Dodavatel poskytne odběrateli databázi nabízených produktů zdarma. 

  

 

2. Dodavatel se zavazuje po dobu platnosti smlouvy pravidelně aktualizovat svou 

databázi nabízených produktů a umožnit odběrateli import dat na jeho webové stránky. 
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3. Využije-li odběratel  databázi převzatou od dodavatele a to i tak, že ji zveřejní na svých  

webových  stránkách, odpovídá odběratel za správnost a úplnost údajů týkajících se 

zboží včetně údajů o ceně. Dodavatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou 

chybou v databázi. 

 

4. Dodavatel se zavazuje, že databáze obsahuje kompletní sortiment zboží nabízeného 

dodavatelem v den aktualizace databáze včetně popisek a obrázků. 

 

5. Odběratel má právo využívat všech součástí databáze poskytnuté dodavatelem, včetně 

textů a fotografií, výhradně během platnosti této smlouvy, pouze za účelem realizace 

prodeje zboží dodaného výhradně dodavatelem. 

 

6. Odběratel se zavazuje, že bez písemného svolení dodavatele neposkytne svěřenou 

databázi dalšímu subjektu. Výjimku představuje využití databáze pro účely propagace 

odběratele na slevových portálech (např. Slevomat.cz) nebo srovnávačích zboží (např. 

Heureka.cz). V případě, že odběratel v rozporu s touto smlouvou předá databázi třetí 

osobě, bude dodavatel požadovat tímto činem vzniklou škodu včetně všech následných 

nákladů s tím souvisejících a navíc za toto porušení uhradí odběratel dodavateli 

smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč. 

 

7. Odběratel je povinen řídit se při stahování databáze ze serveru dodavatele jeho pokyny 

tak, aby nedocházelo k přetěžování serveru a narušení bezpečnosti (např. stahování 

databáze jen v určenou denní dobu, počet stažení za den, atd.). Porušení pokynů může 

být důvodem k pozastavení přístupu odběratele k databázi dodavatele. O obnovení 

přístupu může odběratel písemně požádat. 

 

8. Podmínkou pro poskytování databáze produktů je, aby odběratel provedl objednávku 

zboží u dodavatele nejpozději do 3 měsíců od uzavření této smlouvy. Nesplnění této 

podmínky je důvodem k pozastavení přístupu odběratele k databázi dodavatele. O 

obnovení přístupu může odběratel písemně požádat. 

 

9. Podmínkou pro poskytování databáze produktů je, aby odběratel neměl vůči dodavateli 

nesplněné závazky po lhůtě splatnosti. Nesplnění této podmínky je důvodem k 

pozastavení přístupu odběratele k databázi dodavatele. O obnovení přístupu může 

odběratel písemně požádat. 

 

 

IV. 

Ochrana údajů 

 

1. Smluvní strany se zavazují zachovat v tajnosti důvěrné informace, které se dozvěděly 

v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy. 

 

2. Za prokázané porušení povinnosti smluvní strany při nakládání s důvěrnými 

informacemi má poškozená smluvní strana nárok na náhradu škody. 
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V. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tuto smlouvu lze měnit či upravovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 

stranami. 

 

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být kdykoli vypovězena kteroukoli 

ze stran, a to i bez uvedení důvodů. Výpověď musí být písemná a stvrzená podpisem 

smluvní strany podávající výpověď. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná plynout 

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi 

formou doporučeného psaní. V případě závažného porušení smlouvy odběratelem má 

dodavatel právo okamžitě vypovědět smlouvu společně s okamžitým stáhnutím 

databáze ze stránek odběratele. 

 

3. Smluvní strany se zavazují k vyrovnání veškerých svých závazků plynoucích z této 

smlouvy i po skončení její platnosti. Odběratel se zavazuje po skončení platnosti 

smlouvy dále nikde nepoužívat databázi, která byla poskytnuta dodavatelem. 

 

4. Jakékoli závažné oznámení, včetně oznámení o změně sídla, bude provedeno písemně 

na adresu druhé strany, a to do 14 dnů od data, kdy k události došlo. 

 

5. Veškerá práva a povinnosti touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými 

ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění. 

 

Strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě svobodné vůle, vážně a určitě, nikoli za 

nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu si přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 

svými podpisy. 

 

Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom převzala každá ze 

smluvních stran. 

 

 

V Bolaticích dne 01. 10. 2020    

 

 

 

 

 

 

       

 

 

--------------------------------      ------------------------------- 

dodavatel        odběratel 


