
   

DC NEST a.s. • Korunní 1208/74 • Prague 10 • 101 00 • Česko •   dcnest.cz                          1 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti DC NEST a.s.,  
se sídlem Korunní 1208/74, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO: 06268102,  

zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22686,  

pro užívání aplikace bluTacho 

Registrací a dalším používáním aplikace bluTacho vyjadřuje Nabyvatel svůj 

souhlas s níže uvedenými Všeobecnými obchodními podmínkami (dále též jen 

„VOP“). 

Tyto VOP se vztahují na Smlouvu a veškeré následné dohody sjednané mezi 

Poskytovatelem a Nabyvatelem ve spojitosti s používáním aplikace bluTacho.  

Výslovně se sjednává, že se nepoužijí všeobecné obchodní podmínky nebo 

jakékoli jiné podmínky Nabyvatele. 

1. Vymezení základních pojmů 

Není-li výslovně uvedeno jinak, mají následující slova a výrazy v těchto VOP níže 

uvedené významy: 

Poskytovatelem je společnost DC NEST a.s., se sídlem Korunní 1208/74, 

Vinohrady, 101 00 Praha 10,  IČO: 06268102, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22686, která je 

vykonavatelem majetkových autorských práv k Software. 

Kontaktní údaje Poskytovatele: 

- adresa pro doručování: Korunní 1208/74, Vinohrady, 101 00 Praha 10 

- e-mail:  info@dcnest.cz 

- telefon:  420 277 008 400 

Nabyvatelem je Spotřebitel či Podnikatel, kterému bylo na základě Smlouvy 

umožněno užívání Software. 

Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který uzavírá Smlouvu mimo rámec 

své podnikatelské činnosti, či samostatného výkonu svého povolání. 

Podnikatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá Smlouvu 

v souvislosti s vlastní podnikatelskou činností, nebo v rámci samostatného 

výkonu svého povolání. Pokud Nabyvatel ve Smlouvě uvede IČO, bere na 

vědomí, že se na něj v těchto VOP vztahují pravidla pro Podnikatele. Pokud 

Smlouvu uzavírá fyzická osoba jako zástupce právnické, nebo fyzické osoby, 

uzavřením této Smlouvy prohlašuje, že má oprávnění za tuto osobu činit 

právní jednání a přijímat závazky ve Smlouvě obsažené. 

Uživatelem se rozumí fyzická osoba pověřená Nabyvatelem k přístupu do 

Software a k jeho užití prostřednictvím přihlášení z Uživatelského účtu. Je-li 

Nabyvatelem Spotřebitel, Uživatelem se rozumí sám Nabyvatel. 

Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem 

(dále též jen „smluvní strany“), jejímž předmětem je poskytnutí Licence k 

užívání Software.  

Kupní smlouvou se rozumí smlouva uzavřená smluvními stranami, jejímž 

předmětem je dodání Čtečky za účelem používání aplikace bluTacho. 

VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Nabyvatele při 

poskytování Software na základě Smlouvy. VOP jsou vyhotoveny v českém 

jazyce. Odchylné ujednání ve Smlouvě má před VOP přednost.  

Licencí se rozumí nevýhradní, nepřenositelné právo užívání Software v 

rozsahu sloužícím k řádnému užívání Software na sjednaném území, po 

sjednanou dobu za podmínek uvedených ve Smlouvě. Poskytovatel nabízí 

Licenci ve verzi Basic, Ideal, Pro a Full. 

Software se rozumí aplikace bluTacho pro profesionální řidiče a společnosti 

podnikající v oblasti automobilové dopravy, která usnadňuje plnění jejich 

povinností. Aplikace se skládá z mobilní části a serverové části dostupné ze 

Stránek Poskytovatele. Software je možné užívat pouze na základě Smlouvy. 

Zařízením se rozumí zařízení, na kterém bude aplikace bluTacho používána. 

Specifikace kompatibilních zařízení je uvedena na Stránkách Poskytovatele. 

Čtečka je mobilní čtečka karet řidiče sloužící ke stahování dat z karet řidičů 

prodávaná Poskytovatelem. 

Instance je účet Nabyvatele v aplikaci bluTacho. Instance je založena 

vyplněním a odesláním registračního formuláře na Stránkách Poskytovatele. 

Administrátorský účet je účet vytvořený Nabyvatelem za účelem spravování 

Instance a Uživatelských účtů. 

Uživatelský účet je účet vytvořený Nabyvatelem pro užívání aplikace 

bluTacho s vlastními přístupovými údaji k Instanci. Nabyvatel má právo zřídit 

více než jeden Uživatelský účet. 

Poplatek je odměna (licenční poplatek) za užívání Software za Vyúčtovací 

období. 

Vyúčtovací období trvá dle volby Nabyvatele v objednávce jeden / tři / šest / 

dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců, s výjimkou posledního 

Vyúčtovacího období, které může být kratší. První Vyúčtovací období počíná 

dnem aktivace režimu placeného užívání Software a končí posledním dnem 

1./3./6./12. měsíce příslušného období. Poslední Vyúčtovací období je 

takové, ve kterém dojde k ukončení užívání Software v souladu se Smlouvou.  

Zrušení účtu / Instance je smazání jednoho nebo všech Uživatelských účtů a 

všech dat spojených s rušeným účtem.  

Vyšší moc znamená jakoukoliv událost, jež nastala nezávisle na vůli dotčené 

smluvní strany a brání jí ve splnění její smluvní povinnosti, jestliže nelze 

rozumně předpokládat, že by smluvní strana tuto překážku nebo její následky 

odvrátila nebo překonala, včetně např. přerušení telekomunikací, dodávky 

elektrické energie, služeb mobilní komunikace, opoždění nebo váznutí 

dodávek dodavatelů Poskytovatele, neúplných dodávek ze strany dodavatelů 

Poskytovatele a situací, kdy se následkem okolností, které nelze spravedlivě 

přisoudit Poskytovateli, nepodařilo opatřit všechny produkty nebo služby 

třetích stran potřebné k řádnému plnění Smlouvy Poskytovatelem.  

Stránkami Poskytovatele se rozumí webové stránky na adrese 

https://www.blutacho.com/. 

2. Registrace, uzavření Smlouvy, dodání Software a čtečky karty řidiče 

1. Aby Nabyvatel mohl Software řádně používat, musí si založit Instanci, 

zaregistrovat Uživatelský / Administrátorský účet, mít přístup 

k Zařízení, připojení k internetu a po skončení Zkušební doby uhradit 

Poplatek za příslušné Vyúčtovací období.  

2. Nabyvatel je povinen zajistit správnost údajů poskytnutých 

Poskytovateli v okamžiku založení Instance a registrace Uživatelského 

/ Administrátorského účtu a průběžně tyto údaje aktualizovat po dobu 

trvání Smlouvy.  

3. Smlouvu lze uzavřít: 

a) elektronicky prostřednictvím webového formuláře 

Vyplnění a odeslání registračního formuláře (dále též jen 

„objednávky“) na Stránkách Poskytovatele představuje závazný 

návrh na uzavření Smlouvy a souhlas s VOP a s Podmínkami 

zpracování osobních údajů. Než Nabyvatel závazně potvrdí 

objednávku, má právo zkontrolovat a provést změny a opravy 

všech vstupních údajů, které do objednávky vložil. K uzavření 

Smlouvy dochází potvrzením přijetí objednávky zaslaným 

Poskytovatelem neprodleně na e-mailovou adresu Nabyvatele 

uvedenou v objednávce. Smlouvu tvoří registrační formulář a jeho 

přílohy, včetně těchto VOP a Podmínek zpracování osobních 

údajů. Smlouva je vyhotovena v českém jazyce. Smlouvu lze 

uzavřít v českém jazyce. 

b) písemně.  

4. Kupní smlouvu lze uzavřít nejdříve v okamžiku aktivace režimu 

placeného užívání, a to prostřednictvím rozhraní Software, nebo 

písemně. Postup uvedený v odst. 3 výše se užije obdobně. 

5. Stránky Poskytovatele obsahují informace o Software / Čtečce, a to 

včetně uvedení Poplatků, kupní ceny Čtečky a nákladů spojených s 

balením a dodáním Čtečky na území České republiky. Veškeré nabídky 

Software / Čteček umístěné na Stránkách Poskytovatele jsou 

nezávazné a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu / kupní 

callto:+420%20277%20008%20400
https://www.fakturoid.cz/ochrana-osobnich-udaju
https://www.fakturoid.cz/ochrana-osobnich-udaju


   

DC NEST a.s. • Korunní 1208/74 • Prague 10 • 101 00 • Česko •   dcnest.cz                          2 

smlouvu ohledně těchto produktů. Tímto ustanovením není omezena 

možnost smluvních stran uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných 

podmínek.  

6. Poskytovatel umožní Nabyvateli nabýt Licenci k užívání Software 

v elektronické podobě. Poskytovatel zašle Nabyvateli přístupové údaje 

k Software na e-mailovou adresu Nabyvatele uvedenou v Instanci a 

prostřednictvím sms nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po uzavření 

Smlouvy, v případě Licence po Zkušební dobu, resp. do pěti (5) 

pracovních dnů po aktivaci režimu placeného užívání. Nabyvateli 

nevznikají náklady na dodání Software. 

7. Je-li součástí plnění poskytovaného v rámci Smlouvy Čtečka, zavazuje 

se ji Poskytovatel předat Nabyvateli a umožnit mu k ní nabýt vlastnické 

právo. Doba dodání Čtečky a náklady spojené s balením a s dodáním 

závisí na Nabyvatelem zvoleném způsobu dodání. Je-li Poskytovatel 

povinen dodat Čtečku na místo určené Nabyvatelem v objednávce, je 

Nabyvatel povinen převzít Čtečku při dodání. V případě, že je z důvodů 

na straně Nabyvatele nutno Čtečku doručovat opakovaně nebo jiným 

způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Nabyvatel povinen 

uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním, resp. náklady 

spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí Čtečky od přepravce 

je Nabyvatel povinen zkontrolovat neporušenost obalu a v případě 

jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě 

shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do 

zásilky nemusí Nabyvatel zásilku od přepravce převzít. 

8. Nabyvatel se stane oprávněným držitelem Licence k Software úplným 

zaplacením Poplatku. Nabyvatel se stane vlastníkem Čtečky úplným 

zaplacením kupní ceny Čtečky. 

3. Zkušební doba užívání Software 

1. Na základě uzavřené Smlouvy poskytuje Poskytovatel Nabyvateli právo 

užívat Software po Zkušební dobu ve verzi Full bezplatně, a to za 

účelem seznámení se s jeho funkcemi. Zkušební doba začíná běžet 

založením Instance v aplikaci bluTacho a končí posledním dnem měsíce 

následujícího po založení Instance. 

2. Rozhodne-li se Nabyvatel po uplynutí Zkušební doby v užívání Software 

pokračovat převodem Instance do režimu placeného užívání, data 

Nabyvatele vložená do Software zůstanou zachována. 

3. Rozsah užívání Software ve Zkušební době: 

a) časový rozsah: od založení Instance do konce měsíce 

následujícího, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak; 

b) územní rozsah: neomezený; 

c) množstevní rozsah: dle množství vytvořených Uživatelských 

účtů. 

4. Na užívání Software Nabyvatelem ve Zkušební době se vztahují veškeré 

povinnosti a omezení sjednané ve Smlouvě s výjimkou těch, které se 

dle své povahy vztahují pouze k placenému užívání Software. 

5. Zkušební doba skončí: 1. uplynutím sjednané doby; před uplynutím 

sjednané doby zkušební doba skončí 2. ukončením Smlouvy. 

6. Po uplynutí Zkušební doby, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jejího 

uplynutí, může Nabyvatel prostřednictvím uživatelského rozhraní 

Software aktivovat režim placeného užívání. Touto aktivací Nabyvatel 

projeví souhlas s dalším užíváním Software za Poplatek. 

7. Nabyvatel není oprávněn opakovaně zneužívat Zkušební dobu 

Software za účelem vyhnutí se zaplacení Poplatku. V případě, že 

Poskytovatel zjistí, že si Nabyvatel již v minulosti založil Instanci 

v aplikaci bluTacho a využil Zkušební doby bez převodu do režimu 

placeného užívání, je oprávněn okamžitě omezit dostupnost Instance 

Nabyvatele a odstoupit od Smlouvy. 

 

 

 

4. Placené užívání Software 

1. Na základě uzavřené Smlouvy, aktivace režimu placeného užívání a 

současného zaplacení Poplatku poskytuje Poskytovatel Nabyvateli 

právo užívání Software, a to v tomto rozsahu: 

a) časový rozsah: období uvedené ve Smlouvě 
b) územní rozsah: neomezený; 
c) množstevní rozsah: dle množství vytvořených Uživatelských účtů. 

5. Ceny a platební podmínky 

1. Užívání Software v režimu placeného užívání je spojeno s povinností 

Nabyvatele platit Poskytovateli Poplatek. Nabyvatel je srozuměn s tím, 

že povinnost platit Poplatek není vázána na faktické využívání Software 

ze strany Nabyvatele v příslušném Vyúčtovacím období ani na rozsah 

tohoto využívání. Není-li uvedeno či dohodnuto jinak, je Nabyvatel 

povinen uhradit Poplatek v plné výši za každé započaté Vyúčtovací 

období režimu placeného užívání Software a v případě předčasného 

ukončení Smlouvy se Nabyvateli nevrací, a to ani poměrně. 

2. Výše Poplatku je určena: 1. aktuálním ceníkem Poskytovatele 

uveřejněným na Stránkách Poskytovatele v případě Smlouvy uzavřené 

elektronicky, nedohodnou-li se smluvní strany na individuálních 

cenách; 2. písemnou Smlouvou. Výše Poplatku se určí jako násobek 

počtu vytvořených Uživatelských účtů Nabyvatele a cenou za jeden 

Uživatelský účet pro dané Vyúčtovací období. 

3. Zaplacením Poplatku vzniká Nabyvateli právo užívat Software po dané 

Vyúčtovací období.  

4. V závislosti na způsobu platby, který si Nabyvatel z nabídky 

Poskytovatele zvolí, uskuteční Nabyvatel platbu Poplatku předem na 

celé Vyúčtovací období. 

5. V případě volby úhrady Poplatku na základě faktury budou Nabyvateli 

vystavovány faktury vždy první den příslušného Vyúčtovacího období.  

6. Dojde-li v průběhu Vyúčtovacího období k navýšení počtu 

Uživatelských účtů, bude Nabyvateli účtován Poplatek za nově přidané 

licence od měsíce následujícího po vytvoření nových Uživatelských 

účtů. V případě Vyúčtovacího období delšího než 1 měsíc bude 

Nabyvateli vystavena první den měsíce následujícího po vytvoření 

nových Uživatelských účtů faktura na Poplatek, jehož výše se určí jako 

násobek počtu nově vytvořených Uživatelských účtů a poměrné částí 

Poplatku za jeden Uživatelský účet pro dané Vyúčtovací období 

připadající na jeden kalendářní měsíc a počtu kalendářních měsíců 

zbývajících do konce daného Vyúčtovacího období.   

7. Splatnost faktur činí čtrnáct (14) dní ode dne vystavení. Faktury bude 

Poskytovatel zasílat Nabyvateli elektronickou cestou na emailovou 

adresu Nabyvatele uvedenou v Instanci.  

8. V případě prodlení s úhradou Poplatku je Nabyvatel povinen zaplatit 

Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 

započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok 

Poskytovatele na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti 

zajištěné smluvní pokutou. 

9. Přesáhne-li prodlení Nabyvatele se zaplacením Poplatku patnáct (15) 

dní, je Poskytovatel oprávněn omezit Nabyvateli dostupnost jeho 

Instance v Software, a to i bez předchozího upozornění. Dostupnost 

Instance bude obnovena po úplné úhradě Poplatku, nedojde-li 

v mezičase k ukončení Smlouvy. 

10. Přesáhne-li prodlení Nabyvatele se zaplacením Poplatku šedesát (60) 

dní, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

11. Ceny uvedené na Stránkách Poskytovatele jsou v korunách českých a 

v eurech, a to včetně všech daní a souvisejících poplatků. Poskytovatel 

není plátcem DPH. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou 

zobrazovány na Stránkách Poskytovatele. 

12. Nabyvatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při 

uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Nabyvateli při použití 

komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy 
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a elektronickým převzetím Software (tj. náklady na internetové 

připojení) si hradí Nabyvatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od 

základní sazby. 

13. Náklady na využívání internetu, přenos dat a další služby dle podmínek 

internetového poskytovatele a/nebo mobilního operátora Nabyvatele, 

resp. Uživatele nejsou zahrnuty v Poplatku. Nabyvatel, resp. Uživatel 

hradí tyto náklady bez ohledu na to, kde Software používá. 

14. Poskytovatel poskytuje k placené Licenci ve verzi Pro a Full slevu na 

Čtečku, která je podmíněna užíváním Software v placeném režimu po 

dobu dvanácti (12) po sobě jdoucích kalendářních měsíců.  

Nabyvatel zaplatí kupní cenu způsobem platby, který si zvolí z nabídky 

Poskytovatele. Společně s kupní cenou je Nabyvatel povinen zaplatit 

Poskytovateli náklady spojené s balením a s dodáním Čtečky, a to před 

odesláním Čtečky Nabyvateli. 

V případě ukončení Smlouvy, snížení počtu Uživatelských účtu či 

změny používané verze Licence na Basic, či Ideal před uplynutím 

dvanácti (12) měsíců od poskytnutí slevy, je Nabyvatel povinen slevu v 

celé její výši Poskytovateli vrátit. V takovém případě Poskytovatel 

vystaví Nabyvateli storno fakturu ve výši poskytnuté podmíněné slevy. 

Splatnost storno faktury činí čtrnáct (14) dnů od data vystavení. 

V případě, že dojde pouze k částečnému zániku či změně Smlouvy, týká 

se povinnost vrácení slevy pouze ve vztahu k Uživatelským účtům, 

které jsou zrušeny, nebo byly převedeny do verze Licence Basic, či 

Ideal. 

Poskytnutí Čtečky po Zkušební dobu či k jiným verzím Licence je 

předmětem individuální domluvy mezi smluvními stranami. 

6. Práva a povinnosti Nabyvatele 

1. Nabyvatel nese plnou zodpovědnost za data a obsah, který aplikací 

bluTacho zpracovává a zavazuje se užívat Software v souladu s právním 

řádem České republiky. 

2. Nabyvatel má plnou odpovědnost za používání Software Uživateli. 

Nabyvatel je povinen seznámit Uživatele s VOP, zejména s licenčními 

ujednáními, a s veškerými jejich novelizacemi, a zajistit, aby se s těmito 

podmínkami řídili.  

3. Nabyvatel je oprávněn užívat Software pouze prostřednictvím 

Uživatelů, poskytování Software třetím osobám bez souhlasu 

Poskytovatele je vyloučeno. Nabyvatel je povinen zajistit uchování 

přístupových údajů k Instanci a Administrátorskému / Uživatelským 

účtům v tajnosti a chránit je před zneužitím ze strany třetích osob. 

Zjistí-li Nabyvatel / Uživatel, že došlo nebo by mohlo dojít ke zneužití 

přístupových údajů, bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámí 

Poskytovateli na e-mail info@dcnest.cz Poskytovatel  

v takovém případě vygeneruje nové přihlašovací údaje a odešle je 

Nabyvateli na e-mailovou adresu uvedenou v Instanci. V případě 

porušení této povinnosti odpovídá Nabyvatel za veškerou újmu, která 

bude Nabyvateli nebo dalším osobám zneužitím přístupových údajů 

způsobena. 

7. Práva a povinnosti Poskytovatele 

1. Poskytovatel se zavazuje udržet Software funkční a dostupný. 

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv dočasně omezit či vyloučit 

dostupnost Software, zejména z důvodu předem plánované 

aktualizace či údržby Software nebo z důvodu technických změn 

Software.  O poruchách a plánovaném omezení dostupnosti Software 

budou Uživatelé informováni prostřednictvím oznámení zobrazeného  

v uživatelském rozhraní Software předem, v případě plánovaného 

omezení provozu, jinak bez zbytečného odkladu po omezení 

dostupnosti Software. 

2. V případě, že Nabyvatel / Uživatel objeví jakékoliv problémy se 

Software, je povinen tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit 

Poskytovateli prostřednictvím rozhraní Software, nebo na e-mail 

info@dcnest.cz 

3. Poskytovatel provádí každodenní zálohy dat uložených Nabyvatelem 

při užívání Software. Jednotlivé zálohy jsou Poskytovatelem 

uchovávány po dobu devadesáti (90) dnů od jejich vytvoření, je-li to 

technicky možné, tak i déle. Na základě žádosti předá Poskytovatel 

Nabyvateli zálohu dat v elektronické podobě. Informace o postupu 

stažení zálohy dat zašle Poskytovatel Nabyvateli na jeho e-mailovou 

adresu uvedenou v Instanci. Žádost o poskytnutí zálohy dat Nabyvatel 

uplatní na zákaznické podpoře Poskytovatele formou žádosti zaslané 

na e-mailovou adresu podpora@dcnest.cz. Nabyvatel má právo na 

bezplatné poskytnutí zálohy dat jednou za šest (6) kalendářních 

měsíců; poskytnutí každé další zálohy dat bude Poskytovatelem 

zpoplatněno dle jeho ceníku platného v době učinění žádosti. 

4. Podpora k používání Software je poskytována pouze v elektronické 

podobě (e-mailová komunikace, informace na Stránkách 

Poskytovatele apod.). 

5. Poskytovatel není ve vztahu k Nabyvateli vázán žádnými kodexy 

chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského 

zákoníku. 

6. Pokud Poskytovatel nebude vyžadovat splnění povinnosti vyplývající ze 

Smlouvy nebo neučiní žádné jednání proti porušení Smlouvy 

Nabyvatelem či Uživatelem, nelze takovou skutečnost považovat za 

schválení daného porušení nebo budoucích podobných porušení a 

nebudou tím ani jinak dotčena práva Poskytovatele vyplývající ze 

Smlouvy. 

8. Vyšší moc 

1. Jestliže smluvní straně Vyšší moc znemožní nebo zpozdí plnění 

kteréhokoliv závazku ze Smlouvy / Kupní smlouvy, bude tato smluvní 

strana zproštěna povinnosti své závazky plnit nebo plnit včas, podle 

konkrétní situace, a to v míře, ve které účinek této Vyšší moci trvá. 

2. O vzniku Vyšší moci je dotčená smluvní strana povinna informovat 

druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Poskytovatel splní 

povinnost dle tohoto odstavce uveřejněním oznámení v uživatelském 

rozhraní Software nebo na Stránkách Poskytovatele. 

3. Pokud období, v němž smluvní strana nemůže své závazky plnit 

v důsledku Vyšší moci, přesáhne 30 dnů, je kterákoliv smluvní strana 

oprávněna odstoupit od Smlouvy / Kupní smlouvy, aniž by jí z takového 

jednání nebo v souvislosti s ním vznikl závazek vyplatit jakoukoliv 

náhradu. 

 

9. Změny používané verze Licence a počtu Uživatelských účtů 

1. Nabyvatel je oprávněn prostřednictvím rozhraní Software kdykoliv 

změnit používanou verzi Licence, aniž by bylo třeba uzavírat písemný 

dodatek ke Smlouvě. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, změna je 

účinná od následujícího Vyúčtovacího období.  

2. Nabyvatel je oprávněn prostřednictvím rozhraní Software měnit počet 

Uživatelských účtů, aniž by bylo třeba uzavírat písemný dodatek ke 

Smlouvě. 

10. Změny podmínek poskytování Software 

1. Poskytovatel je oprávněn VOP průběžně novelizovat. Znění 

novelizovaných VOP Poskytovatel zveřejní na svých Stránkách, zašle je 

na e-mailovou adresu Nabyvatele uvedenou v Instanci a vyrozumí 

Nabyvatele a všechny Uživatele o novelizaci VOP prostřednictvím 

oznámení v Software, a to nejpozději patnáct (15) dní před datem 

účinnosti takové novelizace. Nabyvatel je povinen se s novelizovanými 

VOP seznámit. Nabyvatel je oprávněn v souvislosti s takovou změnou 

vypovědět Smlouvu s účinky ke dni počátku účinnosti novelizovaných 

VOP zrušením své Instance prostřednictvím rozhraní Software či 

písemně prostřednictvím e-mailu zaslaného Poskytovateli na 

info@dcnest.cz. Poskytovatel bez zbytečného odkladu potvrdí 

Nabyvateli doručení výpovědi na e-mailovou adresu uvedenou v 

mailto:info@dcnest.cz
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Instanci. V případě, že Smlouva zanikne před skončením Vyúčtovacího 

období, vrátí Poskytovatel Nabyvateli poměrnou část uhrazeného 

Poplatku za zkrácené Vyúčtovací období, a to do třiceti (30) dnů od 

ukončení Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že doba patnácti (15) 

dnů je dostatečná k obstarání alternativní služby. 

2. Poskytovatel je dále oprávněn jednostranně měnit výši Poplatku, s 

výjimkou Smluv uzavřených na dobu určitou. O změně výše Poplatku 

vyrozumí Poskytovatel Nabyvatele stejným způsobem jako při změně 

VOP, a to nejméně třicet (30) dní před datem účinnosti takové změny. 

Nová výše Poplatku je pro Nabyvatele závazná počátkem prvního 

Vyúčtovacího období následujícího po uplynutí této lhůty. 

11. Trvání smluvního vztahu a jeho ukončení 

1. Není-li sjednáno jinak, uzavírá se Smlouva na dobu neurčitou. 

2. Smlouva sjednaná na dobu určitou se automaticky prodlužuje 

o stejnou dobu, na kterou byla původně sjednána, neoznámí-li jedna 

smluvní strana druhé smluvní straně písemně, že již nehodlá platnost 

Smlouvy dále prodlužovat, a to nejméně jeden (1) měsíc před 

uplynutím sjednané doby Smlouvy. 

3. Smlouva zaniká: 

a) dohodou smluvních stran; 
b) uplynutím třiceti (30) dnů od skončení Zkušební doby, nedojde-

li v této době k aktivaci režimu placeného užívání; 
c) uplynutím doby, na kterou byla sjednána; 
d) výpovědí; 
e) odstoupením. 

 
4. Kupní smlouva zaniká: 

a) dohodou smluvních stran; 
b) odstoupením. 

 
5. Nabyvatel je oprávněn kdykoliv vypovědět Smlouvu bez výpovědní 

doby a bez udání důvodu, a to zrušením své Instance prostřednictvím 

rozhraní Software či písemně prostřednictvím e-mailu zaslaného 

Poskytovateli na info@dcnest.cz Poskytovatel bez zbytečného odkladu 

potvrdí Nabyvateli doručení výpovědi na e-mailovou adresu uvedenou 

v Instanci. 

Poskytovatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět bez udání 

důvodu prostřednictvím e-mailu zaslaného Nabyvateli na e-mailovou 

adresu uvedenou v Instanci. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počíná 

běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi 

Nabyvateli. V případě, že Smlouva zanikne před skončením 

Vyúčtovacího období, vrátí Poskytovatel Nabyvateli poměrnou část 

uhrazeného Poplatku za zkrácené Vyúčtovací období, a to do třiceti 

(30) dnů od ukončení Smlouvy. 

6. Kterákoliv se smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy / 

Kupní smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní 

stranou. Nabyvatel je oprávněn tak učinit prostřednictvím rozhraní 

Software či písemně prostřednictvím e-mailu zaslaného Poskytovateli 

na info@dcnest.cz. Poskytovatel potvrdí Nabyvateli bez zbytečného 

odkladu přijetí oznámení o odstoupení na e-mailovou adresu 

uvedenou v Instanci. Odstoupení je účinné dnem následujícím po 

doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

Nabyvatel je oprávněn odstoupit kdykoliv před dodáním Licence / 

Čtečky, a to písemně prostřednictvím e-mailu zaslaného Poskytovateli 

na info@dcnest.cz. Poskytovatel potvrdí Nabyvateli e-mailem bez 

zbytečného odkladu přijetí oznámení o odstoupení. 

Poskytovatel je oprávněn odstoupit písemně prostřednictvím e-mailu 

zaslaného Nabyvateli na  

e-mailovou adresu uvedenou v Instanci, a to zejména v následujících 

případech: 

a) zneužití Zkušební doby dle čl. 3 odst. 7 těchto VOP, 

b) prodlení s platbou Poplatku po dobu více než šedesáti (60) dnů, 

c) porušení ujednání čl. 12 Duševní vlastnictví těchto VOP, 

d) zahájení insolvenčního řízení Nabyvatele, 

d) jiného podstatného porušení Smlouvy nebo opakovaného méně 

závažného porušení Smlouvy. 

7. Následující ujednání se vztahuje pouze na Nabyvatele, který je 

Spotřebitelem: 

- Spotřebitel může v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku 

odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku bez udání důvodu ve lhůtě 14 

dnů, která běží, jde-li o Kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, o 

smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání 

několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo o 

smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, 

ode dne převzetí první dodávky zboží.  Poskytovatel umožňuje 

odstoupení od Smlouvy po celou Zkušební dobu, přestože je Nabyvateli 

umožněno používat Software před uplynutím 14denní lhůty. Od Kupní 

smlouvy lze odstoupit do 14 dnů od jejího převzetí. 

- Odstoupení Spotřebitel Poskytovateli zašle nebo předá v uvedené 

lhůtě. K odstoupení může Spotřebitel využít vzorový formulář, který je 

přílohou těchto VOP, odstoupit lze rovněž prostřednictvím rozhraní 

Software a prostřednictvím e-mailu zaslaného Poskytovateli na 

info@dcnest.cz. 

- V případě Software Nabyvateli z povahy nevzniká povinnost fyzicky 

vrátit Software Poskytovateli. Vrácení plnění bude realizováno 

prostřednictvím zamezení přístupu do Software Poskytovatelem po 

ukončení Smlouvy. 

- Spotřebitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od 

odstoupení od Kupní smlouvy, na své náklady zašle nebo předá 

Poskytovateli Čtečku, kterou od Poskytovatele obdržel. Čtečka by měla 

být vrácena Poskytovateli kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí 

jevit známky opotřebení ani poškození. Je-li vrácená Čtečka poškozena 

porušením povinností Spotřebitele, je Poskytovatel oprávněn vůči 

Spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty Čtečky a 

započíst jej na vracenou částku. 

- Poskytovatel je povinen Spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně 

Čtečky a zaplaceným nákladům na její dodání do 14 dnů od odstoupení 

od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od Spotřebitele 

přijal. Poskytovatel má možnost vrátit kupní cenu i jiným způsobem, ale 

pouze tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasí a pokud mu tím 

nevzniknou další náklady. Nabízí-li Poskytovatel několik možností 

způsobů dodání, je povinen Spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich. 

Náklady spojené s navrácením Čtečky nese Spotřebitel. 

- Poskytovatel není povinen vrátit částku Spotřebiteli dříve, než mu 

Spotřebitel Čtečku doručí nebo prokáže, že Čtečku Poskytovateli 

odeslal. 

8. Oznámení o odstoupení či výpověď mohou být rovněž zaslány poštou 

na adresu druhé smluvní strany.  V takovém případě není Poskytovatel 

povinen Nabyvateli potvrzovat jejich doručení. 

9. V případě ukončení Smlouvy poskytne Poskytovatel bezplatně 

Nabyvateli na základě jeho žádosti přístup k poslední vytvořené záloze 

dat a umožní jejich stažení. Poskytovatel uchovává data Nabyvatele 

pouze třicet (30) dnů od skončení Smlouvy, poté jsou smazána.  

12. Duševní vlastnictví 

1. Výkon majetkových práv k Software náleží Poskytovateli.  

2. Tato Smlouva neuděluje Nabyvateli žádná oprávnění ve spojení s 

ochrannými známkami Poskytovatele. 

3. Nabyvatel není oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat do 

Software, činit jakékoli jeho změny nesouvisející s uživatelským 

nastavením, vytvářet kopie, rozmnoženiny či napodobeniny Software 

nebo jakýmkoli způsobem narušovat funkčnost Software či provádět 

zpětné inženýrství.  

4. Nabyvatel: a) nesmí způsobit ani dovolit žádné třetí straně, aby 

způsobila jakoukoli újmu nebo ohrožení práv duševního vlastnictví 

mailto:info@dcnest.cz
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Poskytovatele, b) aniž by tím byla dotčena jiná práva Poskytovatele, je 

povinen Poskytovatele odškodnit za veškeré ztráty, které Poskytovatel 

utrpí v důsledku užití práv duševního vlastnictví Poskytovatele 

Nabyvatelem nebo Uživatelem jinak než v souladu se Smlouvou. 

5. Nabyvatel nemá právo udělit podlicenci k Software; za podlicenci se 

považuje i umožnění využití aplikace bluTacho třetí osobě (vyjma 

Uživatelů), např. sdělením přístupových údajů. 

6. Nabyvatel se zavazuje zdržet se obcházení softwarových a/nebo 

hardwarových technických, zejména ochranných, prostředků 

Software. V případě, že bude Nabyvatel kdykoliv, přímo nebo nepřímo, 

usilovat o práva duševního vlastnictví Poskytovatele nebo bude jednat 

tak, že ohrozí či omezí práva Poskytovatele k Software, má 

Poskytovatel právo okamžitě omezit dostupnost Instance Nabyvatele 

a odstoupit od Smlouvy. 

13. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád 

1. Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí platnými 

právními předpisy, zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 

2158 až 2174 občanského zákoníku. 

2. Poskytovatel neposkytuje záruku za jakost. 

3. Poskytovatel plní vadně, zejména pokud Software nemá stanovené 

nebo ujednané vlastnosti, nebo neupozorní na vady, které Software 

má, ač se obvykle nevyskytují, 

Nabyvatel je povinen vytknout vadu Software Nabyvateli bez 

zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost Software prohlédnout a 

vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se 

projevuje. Vadu lze vytknout do šesti (6) měsíců od převzetí Software. 

Je-li vada nápadná a zřejmá již při uzavírání Smlouvy, jde k tíži 

Nabyvatele. Je-li vada odstranitelná, může se Nabyvatel domáhat buď 

opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z 

Poplatku. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni Software řádně 

užívat, může Nabyvatel buď odstoupit od Smlouvy, anebo se domáhat 

přiměřené slevy z Poplatku. 

4. Poskytovatel odpovídá, že Čtečka při převzetí nemá vady, zejména že: 

a) má vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li 

ujednání, takové vlastnosti, které Poskytovatel nebo výrobce 

popsal nebo které Nabyvatel očekával s ohledem na povahu 

zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 

b) se hodí k účelu, který pro její použití Poskytovatel uvádí nebo ke 

kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, 

c) je v ujednaném množství, 

d) vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

Právo Nabyvatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má Čtečka při 

přechodu nebezpečí škody na Nabyvatele, byť se projeví až později. 

Právo Nabyvatele založí i později vzniklá vada, kterou Poskytovatel 

způsobil porušením své povinnosti. 

Je-li Nabyvatel Spotřebitel, v případě, že se vada projeví do šesti (6) 

měsíců od převzetí, má se za to, že byla Čtečka vadná již při převzetí. 

Poskytovatel dále odpovídá za to, že se v případě Čtečky nevyskytnou 

vady ve lhůtě 24 měsíců od převzetí. 

Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má 

Nabyvatel právo 

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním 

chybějící věci, 

b) na odstranění vady opravou věci, 

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 

d) odstoupit od smlouvy. 

Nabyvatel sdělí Poskytovateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, 

nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu 

nemůže Nabyvatel změnit bez souhlasu Poskytovatele; to neplatí, 

žádal-li Nabyvatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

Neodstraní-li Poskytovatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li 

Nabyvateli, že vady neodstraní, může Nabyvatel požadovat místo 

odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od 

smlouvy odstoupit. 

Nezvolí-li Nabyvatel své právo včas, má práva jako jde-li o nepodstatné 

vady. 

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má 

Nabyvatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z 

kupní ceny. Dokud Nabyvatel neuplatní právo na slevu z kupní ceny 

nebo neodstoupí od smlouvy, může Poskytovatel dodat to, co chybí, 

nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Poskytovatel odstranit 

podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí 

Nabyvateli způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Poskytovatel 

vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Nabyvatel 

požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. 

Provedenou volbu nemůže Nabyvatel změnit bez souhlasu 

Poskytovatele. 

Při dodání nové Čtečky vrátí Nabyvatel Poskytovateli na jeho náklady 

Čtečku původně dodanou. 

Nabyvatel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové 

Čtečky, nemůže-li ji vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí: a) 

došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady, 

b) použil-li Nabyvatel Čtečku ještě před objevením vady, c) nezpůsobil-

li Nabyvatel nemožnost vrácení Čtečky v nezměněném stavu jednáním 

anebo opomenutím, nebo d) prodal-li Nabyvatel Čtečku ještě před 

objevením vady, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití. 

Neoznámil-li Nabyvatel vadu Čtečky včas, pozbývá právo odstoupit od 

Kupní smlouvy. 

Neoznámil-li Nabyvatel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl 

při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného 

plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada 

oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Nabyvatel mohl při 

dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou (2) let po odevzdání 

věci. 

5. Oznámení o vadě s její specifikací zašle Nabyvatel Poskytovateli e-

mailem na adresu info@dcnest.cz. V případě vady Čtečky je třeba 

Čtečku doručit na adresu sídla Poskytovatele. Reklamace bude 

vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů. O uplatnění a 

vyřízení reklamace poskytne Poskytovatel Nabyvateli písemné 

potvrzení. Poskytovatel vyrozumí Nabyvatele o vyřízení reklamace 

prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v Instanci. 

6. Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu Poskytovatel v písemné formě, 

v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného 

plnění a jakým způsobem může Spotřebitel práva z nich uplatnit. 

14. Odpovědnost  

1. Poskytovatel nijak nezaručuje, že funkce, které Software obsahuje, 

budou vyhovovat požadavkům Nabyvatele. Nabyvatel přebírá úplnou 

zodpovědnost a riziko za výběr Software pro dosažení jím zamýšlených 

výsledků, za jeho používání a výsledky, které se Software dosáhne. 

2. Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody způsobené vadami 

Software nebo jeho chybnými výstupy, byly-li zapříčiněny Uživatelem, 

třetími osobami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 

Poskytovatel neodpovídá za vady ani za škodu způsobenou zejména:  

a) vložením nesprávných údajů do Software Uživatelem, chybným 

postupem Uživatele při vkládání informací či užívání Software, 

b) zavirováním lokální sítě Uživatele nebo přímo jeho počítače či 

mobilního telefonu počítačovými viry, popř. útokem hackerů nebo 

jiným obdobným vnějším útokem, 
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c) výpadkem internetového připojení mezi Uživatelem a 

internetovým poskytovatelem, 

d) jiným neodborným zásahem do Software, do systémového 

programového vybavení a prostředí,  

e) poškozením způsobeným nesprávnou funkcí technického 

vybavení, operačního systému nebo sítě,  

f) v důsledku poškození Software způsobeného nesprávnou funkcí 

programů jiných výrobců, které běží současně se Software.  

3. Nabyvatel bere na vědomí, že do aplikace bluTacho mohou být 

začleněny doplňkové služby poskytované třetími subjekty (geolokace 

evidovaných adres, mapové podklady, doplňování měnových kurzů a 

dat z obchodních rejstříků aj.). Poskytovatel nijak neručí za správnost, 

pravdivost, úplnost a aktuálnost informací, které Nabyvatel při užívání 

těchto doplňkových služeb obdrží a nenese žádnou odpovědnost za 

škody způsobené Nabyvateli výpadky jejich provozu.  

4. Poskytovatel neodpovídá za závadnost obsahu internetových stránek 

nebo služeb na nich prezentovaných, na které odkazuje hyperlink 

umístěný přímo v Software (např. v nápovědě) nebo prostřednictvím 

Software v jiné části systému Nabyvatele a žádným způsobem se na 

obsahu těchto internetových stránek nepodílí. Toto ustanovení se 

nevztahuje na hyperlinky odkazující na Stránky Poskytovatele. 

5. Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody způsobené zhoršenou 

dostupností Software. 

6. Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za ušlý zisk, ztrátu nebo 

poškození dat ani jakékoli nepřímé či následné ztráty nebo škody.  

7. Souhrnná výše odpovědnosti Poskytovatele ze Smlouvy je omezena do 

výše Poplatku zaplaceného Nabyvatelem za užívání Software.  

8. Žádná část tohoto článku VOP se nesmí vykládat ve smyslu vyloučení 

nebo omezení odpovědnosti kterékoli smluvní strany, pokud jde o 

ztrátu nebo škodu způsobenou úmyslným jednáním nebo hrubou 

nedbalostí smluvní strany nebo jejích funkcionářů, zaměstnanců, 

zástupců či dodavatelů či újmu způsobenou smluvní stranou nebo 

jejími funkcionáři, zaměstnanci, zástupci či dodavateli kterékoliv osobě 

na jejích přirozených právech.  

9. Není-li Nabyvatel Spotřebitelem, nárok na náhradu za ztrátu nebo 

škodu (s výjimkou předchozího odstavce) musí být Poskytovateli 

oznámen do šesti (6) měsíců ode dne, kdy byla škoda způsobena, 

v opačném případě se na něj hledí jako na neplatný.  

10. Nabyvatel odpovídá v plné výši za újmu způsobenou Poskytovateli či 

třetím osobám užíváním Software Uživateli v rozporu s VOP. 

15. Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení, cookies 

1. Nabyvatel bere na vědomí, že při užívání Software dochází ke 

zpracování osobních údajů (např. jméno a příjmení kontaktní osoby 

Nabyvatele/Uživatelů, e-mail kontaktní osoby Nabyvatele/Uživatelů, 

číslo karty řidiče, údaje získané z provozu technologie GPS lokalizace). 

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem registrace Nabyvatele, 

Uživatelů a zajištění všech funkcionalit Software včetně jejich podpory 

a rozvoje.  

Ochranu osobních údajů upravují Podmínky zpracování osobních 

údajů a Zpracovatelská smlouva. 

2. Nabyvatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, 

službami nebo podnikem Nabyvatele na elektronickou adresu 

Nabyvatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení 

Poskytovatelem na elektronickou adresu Nabyvatele. Souhlas může 

být kdykoliv odvolán písemným sdělením zaslaným na e-mail 

Poskytovatele info@dcnest.cz 

3. Nabyvatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies ve svém Zařízení. V 

případě, že je nákup na webové stránce Poskytovatele možné provést 

a závazky Nabyvatele ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání 

tzv. cookies v Zařízení Nabyvatele, může Nabyvatel souhlas podle 

předchozí věty kdykoliv odvolat písemným sdělením zaslaným na e-

mail Poskytovatele info@dcnest.cz. 

16. Mlčenlivost 

1. Není-li to výslovně povoleno zde, nebo vyžadováno zákonem, žádná ze 

smluvních stran během trvání této Smlouvy ani po jejím ukončení 

nevyzradí, nesdělí ani jinak nepředá, přímo ani nepřímo, žádné třetí 

straně důvěrné informace. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje 

na informace, u nichž může přijímající smluvní strana prokázat, že a) 

jsou nebo se staly veřejně známé jinak než porušením závazku 

mlčenlivosti, b) je přijímající smluvní strana měla bez toho, že by bylo 

jejich sdělování omezeno, již přede dnem jejich získání od sdělující 

smluvní strany, c) byly získány od třetí strany, která je nabyla zákonným 

způsobem, přičemž není vázána žádným závazkem omezujícím jejich 

zveřejnění nebo d) byly vytvořeny nezávisle bez přístupu k důvěrným 

informacím. Přijímající smluvní strana může důvěrné informace 

získané od sdělující smluvní strany zveřejnit, vyžaduje-li to zákon, nebo 

aby splnila příkaz soudu či jiného orgánu státní správy či dozoru, 

v jejichž působnosti se nachází. 

17. Rozhodné právo a řešení sporů 

1. Vztahy ze Smlouvy / Kupní smlouvy se řídí českým právním řádem, 

zejména zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), v platném znění, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 

zákoníkem, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, v platném znění. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o 

mezinárodní koupi zboží se tímto výslovně vylučuje. Je-li Nabyvatel 

Spotřebitelem a má-li bydliště na území Evropské unie, dostává se mu 

navíc ještě ochrany poskytované kogentními ustanoveními právních 

předpisů platných v zemi, kde má Nabyvatel bydliště. 

2. Pro řešení sporů vyplývajících ze Smlouvy / Kupní smlouvy uzavřené 

s Nabyvatelem Podnikatelem si smluvní strany sjednávají příslušnost 

Obvodního soudu pro Prahu 10, resp. Městského soudu v Praze v 

případech, kdy je stanovena příslušnost krajského soudu. 

3. Poskytovatel je oprávněn k poskytování plnění 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, 

v platném znění. 

4. Nabyvatel, který je Spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o 

ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení 

spotřebitelského sporu ze Smlouvy. Subjektem, který je oprávněn 

mimosoudní řešení sporu provádět a vykonává dozor nad 

dodržováním zákona, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou 

dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení 

spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Spotřebitele, a to 

pouze v případě, že se spor nepodařilo s Poskytovatelem vyřešit přímo. 

Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Spotřebitel uplatnil 

své právo, které je předmětem sporu, u Poskytovatele poprvé. 

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu on-line 

prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce 

ec.europa.eu/consumers/odr/. 

18. Závěrečná ustanovení 

1. Pro případ, že kterékoli ustanovení Smlouvy / Kupní smlouvy je nebo 

se stane neplatným, nevymahatelným či zdánlivým, nebude mít tato 

neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost za následek neplatnost, 

nevymahatelnost či zdánlivost zbývajících ustanovení Smlouvy / Kupní 

smlouvy.   

2. Není-li v těchto VOP uvedeno jinak, změna Smlouvy je možná pouze ve 

formě písemných číslovaných dodatků. 

https://www.fakturoid.cz/ochrana-osobnich-udaju
https://www.fakturoid.cz/ochrana-osobnich-udaju
https://www.fakturoid.cz/zpracovatelska-smlouva


   

DC NEST a.s. • Korunní 1208/74 • Prague 10 • 101 00 • Česko •   dcnest.cz                          7 

3. Smlouva / Kupní smlouva včetně příloh je archivována Poskytovatelem 

v elektronické podobě a není přístupná. 

4. Nabyvatel není oprávněn svá práva ani povinnosti ze Smlouvy vcelku 

ani zčásti postoupit, předat v rámci dílčí smlouvy, převést ani s nimi 

jinak nakládat bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. 

5. Nabyvatel prohlašuje, že na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 

občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.  

6. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.5.2019 

 

 DC NEST a.s. 

V Praze dne 1.5.2019      

  

 

 

 

Příloha č. 1 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy 

 
(Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete 
odstoupit od smlouvy.) 
 
 
Adresát: 
DC NEST a.s. 
se sídlem Korunní 1208/74, Vinohrady, 101 00 Praha 10 
E-mail: info@dcnest.cz 
 
 
Oznámení o odstoupení od smlouvy 
 
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy 
o poskytnutí licence k aplikaci bluTacho (*)/o koupi čtečky karty řidiče (*) 
 
- Datum objednání (*)/datum obdržení (*) 
 
- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 
 
- Adresa spotřebitele/spotřebitelů 
 
- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v 
listinné podobě) 
 
- Datum 
 
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte. 


