VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ALEEGO
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1

Společnost ALEEGO s.r.o. tímto vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen
„Obchodní podmínky“), které všeobecně upravují smluvní vztahy s podnikatelskými
subjekty, které Společnost ALEEGO uzavírá v souvislosti s používáním platformy
ALEEGO nebo poskytováním služeb Objednatelům, jak je stanoveno níže.

1.2

Ustanovení Smlouvy odchylná od těchto Obchodních podmínek (podle definice níže)
mají před těmito Obchodními podmínkami přednost.

1.3

Ustanovení těchto Obchodních podmínek, s výjimkou čl. 4.2, 21 a 22.1(c), se vztahují na
vztahy mezi Objednateli a Společností ALEEGO. Ustanovení čl. 4.2, 21 a 22.1(c) se
vztahují výhradně na vztahy mezi Piloty a Společností ALEEGO.

1.4

Smluvní vztah mezi Společností ALEEGO a Objednatelem se dále řídí:

(a) těmito Obchodními podmínkami, jejichž znění je k dispozici na https://www.aleego.com/,
(b) ustanoveními dokumentů, na které tyto Obchodní podmínky odkazují, a
(c) ustanoveními příslušných právních předpisů.
1.5

2.

Vytvořením účtu u Společnosti ALEEGO na mobilním zařízení, v mobilní aplikaci nebo
na počítači se zavazujete tyto Obchodní podmínky dodržovat. Pokud tyto Obchodní
podmínky neakceptujete a nezavážete se je dodržovat, nevyužívejte Služby podle
ustanovení těchto Obchodních podmínek.

DEFINICE
2.1

Termíny používané v těchto Obchodních podmínkách mají níže uvedený význam:

(a) Smlouva: smlouva uzavřená v jakékoli podobě (včetně písemné podoby a formy
elektronických objednávek) mezi Společností ALEEGO a Objednatelem.
(b) Smlouva o poskytování služeb s použitím dronu: smlouva uzavřená mezi Společností
ALEEGO a Pilotem.
(c) Společnost ALEEGO: ALEEGO s.r.o., společnost s ručením omezeným se sídlem Slapská
2115/1, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 039 45 251, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261096.
(d) Platforma ALEEGO: Platforma, internetová stránka nebo jiné počítačové programy
(včetně mobilních aplikací) pro poskytování služeb s použitím bezpilotních letadel
a související databáze, které Společnost ALEEGO poskytuje jiným stranám zejména
prostřednictvím internetu.
(e) Občanský zákoník: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
(f) Autorský zákon: Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
(g) Trestní zákoník Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
(h) Objednatel: Podnikatelský subjekt, který se Společností ALEEGO uzavřel smlouvu o
poskytování služeb.
(i) Výstupy: Výsledky služeb zpracované nebo vytvořené Společností ALEEGO, včetně
fotografií, videí nebo údajů, které budou předány Objednateli podle ustanovení Smlouvy.
(j) Obchodní podmínky: tyto Všeobecné obchodní podmínky Společnosti ALEEGO.
(k) Smluvní strany: smluvní strany Smlouvy, tj. Společnost ALEEGO a Objednatel.
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(l) Pilot: Pilot, který se společností ALEEGO uzavřel smlouvu o poskytování služeb
s použitím bezpilotního letadla (smlouva o poskytování služeb s použitím dronu) a je řádně
zapsán jako pilot na Platformě ALEEGO.
(m) Projekt: Zakázka Objednatele uvedená na online Platformě ALEEGO jako „mise“.
(n) Služby: veškeré služby společnosti ALEEGO, které společnost nabízí a poskytuje v rámci
Platformy ALEEGO.
(o) Bezpilotní letadlo: znamená bezpilotní letadlo podle ustanovení příslušných právních
předpisů, zejména podle Leteckého předpisu L2, Pravidla létání, Doplněk X - Bezpilotní
systémy, který je k dispozici na: https://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm.
(p) Autorské dílo: autorské dílo podle ustanovení § 2 a násl. Autorského zákona.
3.

PŘEHLED SLUŽEB SPOLEČNOSTI ALEEGO
3.1

Služby poskytované s použitím bezpilotního letadla:

(a) Poskytování online Platformy, která Objednatelům Služeb Společnosti ALEEGO umožňuje
online spojení s Piloty zajišťovanými Společností ALEEGO, kteří mají příslušné vybavení,
povolení a pojištění odpovídající konkrétním potřebám Projektu Objednatele popsaného
a založeného jako „mise“ na Platformě ALEEGO, a rezervaci těchto Pilotů.
(b) Stavebnictví: sběr údajů pro vyhodnocení postupu projektu a zjišťování stavu projektu ve
fázi vytěžování nebo navážení materiálu na základě porovnání s plánovaným postupem.
(c) Energetika: provádění inspekcí s použitím bezpilotních letadel za účelem zvyšování míry
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se současným snižováním nákladů na inspekce
a zvyšováním bezpečnosti a efektivity.
(d) Zemědělství: zajišťování zřetelných obrazů pořizovaných s použitím bezpilotních letadel a
multispektrálního zobrazení přesahujícího možnosti lidského oka, mimo jiné s
následujícími účely: (i) zjišťování škod způsobených povětrnostními vlivy a divokou zvěří,
(ii) podpora pro plánování v zemědělství a (iii) zvyšování produktivity.
(e) Nemovitosti: zajišťování vyšší viditelnosti pro developera a stavební společnosti v rámci
realitního projektu za účelem větší informovanosti o místě výstavby a pozemku
a zdokonalení plánování dalších kroků.
(f) Obnovitelné zdroje energie: využití bezpilotních letadel ke kontrolám solárních panelů
nebo větrných elektráren za účelem zkrácení doby inspekce a zvýšení přesnosti lokalizace
vad fotovoltaických panelů nebo větrných turbín.
(g) V případě potřeby zpracování „mise“ Objednatele:
(i) na základě relevantních údajů a informací, které Objednatel prostřednictvím Platformy
ALEEGO předá Společnosti ALEEGO,
(ii) zpracováním plánu postupu pro „misi“ Objednatele a umístěním informací o „misi“
do rozvrhu Pilota v rámci Platformy ALEEGO,
(iii) na základě akceptace „mise“ Pilotem,
(iv) odesláním žádosti o schválení letu příslušnému úřadu pro civilní letectví a
(v) předáním relevantního nezávazného odhadu nákladů na „misi“ Objednateli.
(h) Zajištění a zpracování souboru přesných leteckých fotografií pro Objednatele za účelem
snížení nákladů na Projekt a dodání přesných údajů.
(i) Zpracování údajů získaných v průběhu letu a jejich převedení do formy celkové zprávy,
kterou posléze Objednateli předá technik Společnosti ALEEGO.
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4.

5.

OCHRANA A DOBA UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ
4.1

Společnost ALEEGO prohlašuje, že osobní údaje Objednatelů, Pilotů a jakýchkoli dalších
subjektů údajů zpracovává v souvislosti s poskytováním Služeb v souladu s příslušnými
právními předpisy. Další informace o zpracovávání osobních údajů Společností
ALEEGO, včetně informací o době uchování osobních údajů, jsou k dispozici v Zásadách
zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na https://www.aleego.com/.

4.2

V případě, že je Pilot ve vztahu k osobním údajům Objednatelů, získaným v rámci
poskytování Služeb, správcem údajů, nese Pilot odpovědnost za dodržení všech
podmínek stanovených příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů,
přičemž Společnost ALEEGO nenese odpovědnost za neplnění tohoto závazku ze strany
Pilota.

ODPOVĚDNOST ZA OBSAH PŘEDÁVANÝCH INFORMACÍ
5.1

Objednatel se zavazuje předávat prostřednictvím Platformy ALEEGO:

(a) pouze informace, kterými nezpůsobí újmu třetím stranám a Společnosti ALEEGO, a
(b) jednoznačné a dostatečně konkrétní informace, které zejména nevyvolají falešný dojem
o charakteru konkrétního projektu.

6.

5.2

Objednatel, který uloží informace o Projektu na Platformu ALEEGO, nese odpovědnost
za jejich obsah. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že Společnost ALEEGO bude
uchovávat informace o vložení údajů na Platformu ALEEGO, na základě kterých bude
možné jednoznačné identifikovat konkrétního Objednatele.

5.3

Společnost ALEEGO je oprávněna použít informace získané podle ustanovení Smlouvy
za účelem řešení sporu s Objednatelem, vyplývajícího z předání nepravdivých informací,
nebo aby Objednateli, který předal informace v rozporu s těmito Obchodními
podmínkami, zabránila v užívání Platformy ALEEGO.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE
6.1

Objednatel se zavazuje poskytnout Společnosti ALEEGO a Pilotovi součinnost
nezbytnou k řádnému plnění Služeb v řádných termínech, včetně například:

(a) poskytnutí nezbytných souhlasů, jako např. povolení k přeletu nad nemovitostmi
Objednatele,
(b) součinnosti poskytované Společnosti ALEEGO při zajišťování nezbytných souhlasů třetích
stran, jako např. povolení k přeletu nad nemovitostmi třetí strany,
(c) informování Společnosti ALEEGO o podmínkách na místě přeletu a dalších záležitostech
majících význam pro řádnou realizaci služeb.

7.

6.2

Objednatel se zavazuje Společnost ALEEGO informovat o změnách okolností, které
mohou nebo by mohly mít vliv na plnění závazků Společnosti ALEEGO podle těchto
Obchodních podmínek.

6.3

V případě, že Objednatel neposkytne nezbytnou součinnost podle ustanovení čl. 6.1
těchto Obchodních podmínek, je Společnost ALEEGO oprávněna Služby odmítnout.

6.4

Objednatel je oprávněn si zvolit formát výstupů v okamžiku objednání.

NAKLÁDÁNÍ S PŘEDANÝMI INFORMACEMI
7.1

Společnost ALEEGO
Objednatelem.

je

oprávněna

přezkoumat

obsah

informací

předaných

7.2

Společnost ALEEGO se nezavazuje Služby poskytnout v případě, že Projekt nebo
informace, které Společnosti ALEEGO předá Objednatel, budou zahrnovat informace,
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které budou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly,
veřejným pořádkem a obecně uznávanými morálními zásadami. V takovém případě je
Společnost ALEEGO oprávněna poskytování Služeb Objednateli ukončit a zároveň
s okamžitou účinností odstoupit od Smlouvy.
8.

9.

PŘEDÁNÍ INFORMACÍ A DATUM ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
8.1

Objednatel je povinen informace Společnosti ALEEGO předat na své náklady a na vlastní
riziko. Není-li sjednáno jinak, budou informace přijaty elektronicky prostřednictvím
Platformy ALEEGO.

8.2

Datum zahájení poskytování Služeb Společností ALEEGO, bude uvedeno v samostatné
objednávce nebo sjednáno ve Smlouvě.

8.3

Bude-li to Platforma ALEEGO vyžadovat, je Objednatel povinen se na Platformě
zaregistrovat, než Společnost ALEEGO poskytování Služeb zahájí.

8.4

Objednatel bude Služby využívat výhradně pro vlastní potřeby a/nebo pro potřeby třetích
stran, o nichž řádně prostřednictvím Platformy ALEEGO informuje Společnost
ALEEGO.

UŽÍVÁNÍ PLATFORMY ALEEGO
9.1

Přístup k účtu Objednatele na Platformě ALEEGO je chráněn přihlašovacími údaji.

9.2

Objednatel není oprávněn:

(a) pokoušet se o přístup do takových částí Platformy ALEEGO, k nimž od Společnosti
ALEEGO nezískal právo přístupu,
(b) používat Platformu ALEEGO způsobem, který by byl v rozporu s účelem těchto
Obchodních podmínek a Smlouvy.
9.3

Objednatel informuje Společnost ALEEGO o všech bezpečnostních nedostatcích
Platformy ALEEGO, které při používání Platformy ALEEGO odhalí.

9.4

Objednatel se dále zavazuje:

(a) bránit sdílení přihlašovacích údajů se třetími stranami,
(b) chránit přihlašovací údaje a
(c) bránit zneužívání přihlašovacích údajů.
9.5

10.

Objednatel se zavazuje Společnost ALEEGO ihned informovat o jakémkoli
neoprávněném použití přihlašovacích údajů nebo jejich zneužití. Společnost ALEEGO
neodpovídá za zneužití přihlašovacích údajů Objednatele ani za škodu a nároky třetích
stran, pokud k těmto dojde v důsledku porušení výše uvedených povinností Objednatele.

DŮVĚRNÉ INFORMACE
10.1 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ve vztahu k důvěrným informacím.
Důvěrnými informacemi se rozumí veškeré informace a údaje, které se Smluvní strany
dozví v přímé nebo nepřímé souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci, zejména
veškeré údaje, výkresy, filmy, dokumenty, počítačová média, informace o obchodních
a platebních podmínkách, grafické návrhy a další informace všech druhů a jakýchkoli
forem, hmotné i nehmotné, které si Smluvní strany navzájem sdělí písemně či ústně
v rámci Platformy ALEEGO či jinak za účelem vzájemné spolupráce. Důvěrnými
informacemi se dále rozumí veškeré informace o Objednateli, know-how a dalších
záležitostech Smluvních stran, které nejsou veřejné přístupné a známé a jsou předmětem
obchodního tajemství. Jakékoli tiskové prohlášen nebo veřejné oznámení týkající se
vzájemné spolupráce podléhají předchozímu písemnému schválení ze strany Společnosti
ALEEGO.
4 / 14

10.2 Smluvní strany se zavazují, že takové důvěrné informace nepředají žádné třetí straně
a přijmou opatření, kterými třetím stranám zabrání v přístupu k takovým informacím.
Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na důvěrné informace:
(a) které je Společnost ALEEGO oprávněna nebo povinna zveřejnit v souvislosti se Smlouvou,
(b) které byly v době jejich zveřejnění všeobecně znýmými,
(c) které se staly nebo stanou veřejně známými nebo dostupnými jinak než porušením
povinností kterékoli Smluvní strany nebo povinností jejich zaměstnanců, poradců nebo
konzultantů vyplývajících ze Smlouvy,
(d) které byly zveřejněny na základě povinnosti dané obecně závaznými právními předpisy
nebo na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo pravomocného rozhodnutí
orgánu státní správy (např. Policie České republiky),
(e) k jejichž zveřejnění dala příslušná Smluvní strana druhé Smluvní straně výslovný souhlas.
10.3 Povinnost zachovávat důvěrnost informací trvá bez ohledu na dobu trvání Smlouvy.
10.4 Společnost ALEEGO se tímto zavazuje, že důvěrné informace týkající se Objednatele
nebude zveřejňovat mimo rámec ustanovení o důvěrných informacích podle čl. 10.1
těchto Obchodních podmínek ani důvěrné informace nebude získávat, shromažďovat,
uchovávat, šířit, zpřístupňovat, zpracovávat nebo používat ani tyto nebude dávat
do souvislosti s jinými informacemi, a to žádným způsobem bez právního titulu nebo
v rozporu s pokyny Objednatele. Společnost ALEEGO se zavazuje předat Objednateli
bez zbytečného odkladu jakékoli důvěrné informace, o nichž se dozví mimo rámec své
běžné činnosti pro Objednatele, a po dobu nakládání s důvěrnými informacemi se
zavazuje zajistit, aby tyto byly dostatečným způsobem chráněny proti ztrátě, krádeži,
zničení, neoprávněnému přístupu nebo náhodné či jiné škodě nebo jinému
neoprávněnému přístupu či zpracování.
10.5 Společnost ALEEGO se zavazuje, že bude-li nezbytné důvěrné informace týkající se
Objednatele předat třetí straně, zajistí, aby tato třetí strana byla vázána závazkem
zachování důvěrnosti v rozsahu stejném jako společnost ALEEGO.
10.6 Společnost ALEEGO bude dodržovat obvyklé bezpečnostní standardy ve vztahu k riziku
počítačových virů a ochraně počítačové sítě. Společnost ALEEGO uznává svůj závazek
plnit veškeré zákonné povinnosti v souvislosti s ochranou osobních údajů a obchodního
tajemství.
11.

ZÁKAZ KONKURENCE
11.1 Objednatel se zavazuje a souhlasí, že po dobu platnosti Smlouvy a 2 (slovy: dvou) let od
ukončení nebo splnění Smlouvy, bez ohledu na důvod ukončení, nebude přímo ani
nepřímo usilovat ani činit pokusy o obchodní vztah s kterýmkoli z Pilotů, kteří
poskytovali Služby podle Smlouvy.

12.

SMLOUVA
12.1 Společnost ALEEGO přijímá od svých Objednatelů objednávky, na základě kterých
Objednatelům poskytuje Služby. Řádně zadaná objednávka se považuje za návrh
Smlouvy, který se stává závazným okamžikem doručení Společnosti ALEEGO.
12.2 Objednatel odesílá své objednávky na Služby především na základě vytvoření „mise“,
vyplněním a odesláním elektronického objednávkového formuláře, který je k dispozici na
Platformě ALEEGO.
12.3 Společnost ALEEGO si vyhrazuje právo objednávku odmítnout v případě, že:
(a) objednávka byla zadána Objednatelem, který již v minulosti porušil své povinnosti
vyplývající z těchto Obchodních podmínek nebo Smlouvy,
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(b) plnění objednávky by bylo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zásadami poctivého
obchodního styku, všeobecně uznávanými morálními zásadami nebo veřejným pořádkem.
12.4 Pokud Společnost ALEEGO objednávku neodmítne podle ustanovení čl. 12.3 těchto
Obchodních podmínek, zahájí poskytování Služeb podle informací uvedených
v objednávce. Poskytování Služeb bude zahájeno bez zbytečného odkladu na základě
povolení k poskytování Služeb, vydaného v relevantních případech příslušným úřadem
pro civilní letectví, nebude-li v objednávce uvedeno pozdější datum.
12.5 Smlouva se uzavírá:
(a) potvrzením objednávky Objednatele, pokud Objednatel výslovně o takové potvrzení
požádá,
(b) implicitně okamžikem zahájení poskytování Služeb v souladu s objednávkou Objednatele
a dalšími závaznými informacemi, které tvoří obsah Smlouvy.
12.6 Uzavřením Smlouvy Objednatel souhlasí:
(a) s podmínkami pro poskytování Služeb podle těchto Obchodních podmínek a Smlouvy,
(b) s omezeními, která vyplývají z technických možností internetu a prostředí Platformy
ALEEGO,
(c) s obsahem Smlouvy a zejména s obsahem těchto Obchodních podmínek.
13.

CENA ZA SLUŽBY, FAKTURACE
13.1 Za poskytnuté Služby uhradí Objednatel Společnosti ALEEGO cenu podle podmínek
objednávky.
13.2 Cena k úhradě je cena uvedená na daňovém dokladu (faktuře). Podle ustanovení Zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, Společnost
ALEEGO vystaví fakturu Objednateli do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne uzavření
Smlouvy. Faktura je splatná k 14. (slovy: čtrnáctému) dni od data vystavení faktury,
pokud se Smluvní strany prokazatelně nedohodnou jinak.
13.3 Při poskytování Služeb se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem, kdy byla
Služba poskytnuta, nebo dnem vystavení daňového dokladu, s výjimkou splátkového
nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, a to dnem, který nastane
dříve. Pro účely určení data zdanitelného plnění podle ustanovení § 21 odst. 3 Zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se má za to, že
k poskytnutí Služeb uvedených v čl. 3 těchto Obchodních podmínek došlo k prvnímu dni
jejich poskytování ze strany Společnosti ALEEGO.
13.4 Objednatel nemá nárok na vrácení uhrazené ceny nebo na slevu z ceny z důvodů, které
nelze připsat výlučně Společnosti ALEEGO.
13.5 Společnost ALEEGO si vyhrazuje právo podmínit zahájení poskytování Služeb
uhrazením zálohy, která musí být zaplacena ve stanovené výši a stanoveným způsobem.
13.6 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny nebo jakékoli její části po dobu delší než
14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dnů je Společnost ALEEGO oprávněna přerušit
poskytování Služeb, dokud nebude cena Objednatelem v plné výši uhrazena. Poskytování
Služeb bude obnoveno ihned po připsání dlužné částky na účet Společnosti ALEEGO.
Objednatel nemá nárok na prodloužení doby poskytování Služeb o dobu, po kterou byly
Služby přerušeny, a rovněž nemá nárok na slevu nebo jiné snížení ceny sjednané za
Služby.
13.7 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Služeb je Společnost ALEEGO
oprávněna účtovat Objednateli z dlužné částky úrok z prodlení v zákonné výši.
13.8 Objednatel souhlasí s vystavením daňového dokladu (faktury) v elektronické podobě.
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13.9 Objednatel se zavazuje na Platformě ALEEGO ihned aktualizovat své identifikační
a kontaktní osobní údaje včetně e-mailové adresy tak, aby Společnost ALEEGO mohla
dokončit transakce a Objednatele v případě potřeby kontaktovat.
14.

UKONČENÍ SMLOUVY
14.1 Smlouva uzavřená mezi Objednatelem a Společností ALEEGO zaniká:
(a) uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena, je-li tato doba uvedena v objednávce
nebo ve Smlouvě,
(b) odstoupením od Smlouvy v souladu s čl. 15 těchto Obchodních podmínek,
(c) dohodou mezi Společností ALEEGO a Objednatelem.
14.2 Společnost ALEEGO se zavazuje plnit své povinnosti dané příslušnými právními
předpisy, které upravují povinnosti vztahující se k ochraně osobních údajů, i po ukončení
Smlouvy, tj. Společnost ALEEGO se zejména zavazuje bránit jakémukoli
neoprávněnému použití osobních údajů do okamžiku jejich předání Objednateli nebo třetí
straně určené Objednatelem v souladu s pokyny Objednatele nebo do okamžiku, kdy
budou bezpečným způsobem zlikvidovány.
14.3 Ke dni zániku smluvního vztahu založeného Smlouvou je Společnost ALEEGO povinna
ukončit zpracování osobních údajů, s výjimkou jednání, která jsou nezbytná za účelem
souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími povinnosti vztahující se k ochraně
osobních údajů.

15.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
15.1 Společnost ALEEGO je oprávněna odstoupit od smlouvy, jestliže:
(a) informace a materiály předané Objednatelem budou v rozporu s právními předpisy,
dobrými mravy, veřejným pořádkem atd.,
(b) Objednatel je v prodlení se zaplacením jakýchkoli svých dluhů vůči Společnosti ALEEGO,
(c) Objednatel poškozuje dobré jméno Společnosti ALEEGO,
(d) Objednatel neposkytne nezbytnou součinnost podle ustanovení čl. 6.1 těchto Obchodních
podmínek,
(e) Objednatel podstatně poruší Smlouvu.
15.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případě podstatného porušení
povinností ze strany Společnosti ALEEGO. Podstatným porušením se zejména rozumí
takové porušení povinností Společnosti ALEEGO, v jehož důsledku bude poskytování
služeb Společností ALEEGO prokazatelně v plném rozsahu přerušeno na dobu delší než
20 (slovy: dvacet) po sobě následujících pracovních dnů, vyjma případů, kdy je přerušení
způsobeno vyšší mocí. Pro účely tohoto čl. 15.2 se nepříznivé povětrnostní podmínky
podle ustanovení čl. 18.1 nepovažují za událost vyšší moci.
15.3 Kterákoli Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy, není-li možné znovu
naplánovat Služby z důvodu požadavků na straně Objednatele podle ustanovení čl. 18.6
těchto Obchodních podmínek.
15.4 Odstoupení od Smlouvy má účinky pouze do budoucna.

16.

ODŠKODNĚNÍ
16.1 Objednatel se zavazuje Společnost ALEEGO, členy jejích statutárních orgánů,
zaměstnance a zástupce odškodnit proti jakémukoli nároku nebo požadavku, včetně
přiměřené odměny právního zástupce, které uplatní jakákoli třetí strana a které vzniknou
na základě nebo v souvislosti s následujícím:

7 / 14

(a) využitím Služeb ze strany Objednatele,
(b) porušením ustanovení Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek ze strany Objednatele,
(c) použitím informací, které Objednatel vložil na Platformu ALEEGO, ze strany Společnosti
ALEEGO nebo
(d) s porušením jakéhokoli právního předpisu nebo práv třetích stran ze strany Objednatele.
17.

NÁHRADA ÚJMY
17.1 Společnost ALEEGO neodpovídá za škody způsobené provozem dopravního prostředku,
událostí vyšší moci nebo škody způsobené vadou výrobku.
17.2 V případě škody způsobené věcí, byla-li škoda způsobena samotným bezpilotním
letadlem, hradí škodu Pilot, který měl nad bezpilotním letadlem kontrolu.
17.3 Událostí vyšší moci se rozumí přechodná nebo trvalá, mimořádná, nepředvídatelná a
nepřekonatelná překážka, která vznikne mimo kontrolu Společnosti ALEEGO. V případě
události vyšší moci na straně Společnosti ALEEGO je Společnost povinna Objednatele
o situaci a její příčině bez zbytečného odkladu informovat. Není-li sjednáno jinak, bude
Společnost ALEEGO pokračovat v plnění svých povinností vyplývajících ze smluvního
vztahu v rozsahu svých nejlepších schopností a možností i za použití dostupných
alternativních prostředků tak, aby dosáhla smluveným povinnostem.
17.4 Odpovědnost Společnosti ALEEGO za újmu v souvislosti s uzavřenou Smlouvou je
omezena na částku uhrazenou Objednatelem za Služby na základě uzavřené Smlouvy.
Společnost ALEEGO není povinna nahradit Objednateli újmu, kterou nemohla
předpokládat v okamžiku uzavření Smlouvy.

18.

PODMÍNKY PRO LET
18.1 Společnost ALEEGO a Piloti nemají kontrolu nad nepříznivými povětrnostními
podmínkami. Objednatel potvrzuje, že v případě nepříznivých povětrnostních podmínek,
včetně například deště, sněhu, větru, krupobití, bouřky nebo vysokých či nízkých teplot,
nemusí být Společnost ALEEGO schopna Služby poskytnout.
18.2 Společnost ALEEGO není schopna Služby poskytnout, pokud:
(a) Společnost ALEEGO nebo Pilot má za to, že let je z důvodu povětrnostních podmínek
nebezpečný, nebo
(b) Objednatel nebo jeho zástupci vydají pokyn, jímž Společnost ALEEGO informují, že
povětrnostní podmínky nejsou vhodné pro to, aby Služby mohly být poskytnuty.
18.3 Objednatel potvrzuje, že Společnost ALEEGO nemusí být schopna Služby poskytovat
a letecké zařízení provozovat v určitých zakázaných prostorech a musí vždy v průběhu
letu dodržovat bezpečnou vzdálenost od hustě osídlených prostorů, osob, prostředků a
staveb, letišť, jiné letecké dopravy a ekologicky chráněných prostorů. V případech
zakázaných prostorů, kde je k poskytování Služeb nezbytné zvláštní povolení,
se Společnost ALEEGO zavazuje uskutečnit veškeré nezbytné kroky, aby takové
povolení získala.
18.4 Nebude-li Společnost ALEEGO schopna Služby poskytnout z důvodu možného porušení
jakékoli podmínky pro let stanovené v tomto čl. 18, bude usilovat o to, aby, bude-li to
možné, zajistila poskytnutí Služeb, jakmile to bude rozumně možné po sjednaném datu
Služeb, nebo s Objednatelem naplánovala nový termín pro poskytnutí Služeb.
18.5 Objednatel odpovídá za jakékoli náklady, které Společnosti ALEEGO a Pilotovi
vzniknou v důsledku nově naplánovaného termínu pro poskytnutí Služeb.
18.6 Nebude-li možné naplánovat nový termín pro poskytnutí Služeb z důvodu požadavků na
straně Objednatele, jsou Smluvní strany oprávněny odstoupit od Smlouvy.
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18.7 Společnost ALEEGO neodpovídá za prodlení s poskytováním Služeb nebo za jejich
neposkytnutí z důvodu převažujících povětrnostních podmínek, omezení leteckého
prostoru nebo nesplnění povinnosti zajistit nezbytné povolení z důvodů na straně
příslušného státního orgánu nebo Objednatele, přičemž Společnost ALEEGO nenese
odpovědnost, pokud takové prodlení nebo neposkytnutí Služeb povede ke ztrátě nebo
škodě na straně Objednatele.
19.

POJIŠTĚNÍ
19.1 Společnost ALEEGO prohlašuje, že Služby poskytované podle ustanovení Smlouvy
splňují minimální požadavky na pojištění stanovené příslušnými právními předpisy.
19.2 Objednatel je oprávněn požadovat, aby mu Společnost ALEEGO předložila kopii pojistné
smlouvy i podmínek pojištění.

20.

AUTORSKÉ PRÁVO, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
20.1 Objednatel není oprávněn používat Platformu ALEEGO nebo její části pro jiné než své
vlastní (interní) účely. Zejména je zakázáno tyto šířit a kopírovat nebo jinak technicky
zpracovávat bez prokazatelného souhlasu Společnosti ALEEGO. Objednateli je dále
zakázáno jakýmkoli způsobem zasahovat do technických prostředků nebo obsahu
na internetových stránkách Společnosti ALEEGO.
20.2 Nahrávání, ukládání nebo tištění materiálů a reportů Objednatele, uložených na Platformě
ALEEGO, je dovoleno pouze pro vlastní soukromé (interní) účely Objednatele, přičemž
takto získané materiály nebudou dále žádným způsobem šířeny. Jakékoli další
mechanické nebo elektronické rozmnožování nebo úpravy reportů Objednatele jsou bez
předchozího písemného souhlasu Společnosti ALEEGO zakázány.
20.3 Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které Společnost ALEEGO předá nebo
jinak sdělí Objednateli, jsou vlastnictvím Společnosti ALEEGO.
20.4 Společnost ALEEGO neuplatňuje žádná vlastnická práva k obsahu Objednatele
umístěnému na Platformu ALEEGO. Vložením obsahu na Platformu ALEEGO
Objednatel Společnosti ALEEGO uděluje nevýhradní, celosvětovou, neodvolatelnou,
bezúplatnou licenci na dobu neurčitou s právem dále udělovat podlicenci (a to i ve více
úrovních) k výkonu jakýchkoli autorských práv, práv z ochranných známek nebo jiných
práv duševního vlastnictví, práv na zveřejnění a databázových práv, která Objednatel má
ke svému obsahu na jakémkoli nosiči známému nyní nebo v budoucnosti. Objednatel
tímto Společnosti ALEEGO dává svolení, na základě kterého je oprávněna používat,
upravovat, měnit, ukládat, zveřejňovat, spojovat s jinými díly nebo zařazovat do děl
souborných a dále též překládat nebo reformátovat obsah na Platformě ALEEGO a tento
prezentovat jakýmkoli způsobem, který podle svého výlučného uvážení zvolí.
20.5 Společnost ALEEGO a Pilot potvrzují a berou na vědomí, že v průběhu poskytování
Služeb Objednateli může vzniknout autorské dílo. V takovém případě bude takové dílo
považováno za autorské dílo zpracované na objednávku ve smyslu ustanovení § 61
Autorského zákona. V případě díla podle ustanovení § 58 Autorského zákona
(zaměstnanecké dílo) bude majetková práva k autorskému dílu vykonávat společnost
ALEEGO podle ustanovení § 58 Autorského zákona.
20.6 Pilot tímto výslovně souhlasí, že Společnost ALEEGO je oprávněna postoupit právo
výkonu majetkových práv autora k dílu v plném či částečném rozsahu třetí straně.
20.7 Pokud ze zákona kterékoli z výše uvedených práv není Pilot oprávněn postoupit
Společnosti ALEEGO nebo pokud dílo nelze považovat za dílo zaměstnanecké ve smyslu
ustanovení § 58 Autorského zákona, je Pilot povinen udělit a tímto Společnosti ALEEGO
uděluje výhradní, neodvolatelnou, bezúplatnou licenci ke všem takovým právům, a to bez
jakýchkoli omezení co do množstevního a geografického rozsahu, se všemi známými
prostředky využití a na dobu omezenou pouze trváním majetkových práv autora
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k takovému dílu a pro jakýkoli účel, včetně práva dílo zveřejňovat, měnit, upravovat
(včetně překladu), zasahovat do něj, zařazovat ho do jiných autorským právem
chráněných děl, zařazovat ho do děl souborných nebo do databází, dokončovat jakákoli
nedokončená díla atd., a to i prostřednictvím třetích stran (dále jen „výhradní licence“).
20.8 V případě, že Pilot ze zákona není oprávněn udělit Společnosti ALEEGO výhradní
licenci, uděluje jí tímto nevýhradní, neodvolatelnou a bezúplatnou licenci, neomezenou
co do kvantity a geografického rozsahu, se všemi známými způsoby využití a na dobu
omezenou pouze trváním majetkových práv autora k takovému dílu (dále jen
„nevýhradní licence“). Součástí licence podle ustanovení tohoto článku je neomezené
oprávnění Společnosti ALEEGO dílo jakkoli modifikovat a měnit a podle svého uvážení
dílo zveřejňovat, pozměňovat, přizpůsobovat (včetně překladu), zasahovat do něj, dílo
zařazovat do jiných děl chráněných autorským právem, do děl souborných nebo do
databází, jakékoli nedokončené dílo dokončit atd., a to i prostřednictvím třetích stran.
20.9 Společnost ALEEGO je oprávněna bez dalšího svolení Pilota udělit třetí straně podlicenci
k užívání díla nebo třetí straně postoupit své právo k užívání díla. Společnost ALEEGO
není povinna postoupených práv nebo výhradní či nevýhradní licence podle ustanovení
tohoto čl. 20 využít.
20.10 Tento čl. 20 platí mutatis mutandis pro veškerá práva průmyslového vlastnictví
za podmínek shodných s podmínkami, která se vztahují na dílo podle tohoto čl. 20.
20.11 Odměna za postoupení práv nebo udělení výhradní či nevýhradní licence podle
ustanovení tohoto čl. 20 je součástí odměny, která bude vyplacena Pilotovi podle
ustanovení smlouvy o poskytování služeb s použitím dronu, uzavřené mezi Společností
ALEEGO a Pilotem.
20.12 V souvislosti s postoupením práv nebo udělením výhradní či nevýhradní licence k dílu
podle tohoto čl. 20 Pilot tímto prohlašuje, že oprávněného zájmu Pilota jako autora
se bezdůvodně nedotýká skutečnost, že Společnost ALEEGO v plném nebo částečném
rozsahu nevyužije práv duševního vlastnictví podle ustanovení tohoto čl. 20. Bez ohledu
na výše uvedené Pilot souhlasí s tím, že jeho právo na odstoupení podle ustanovení
§ 2379 Občanského zákoníku nebude uplatněno před uplynutím 10 (slovy: deseti) let
od postoupení práv nebo udělení výhradní či nevýhradní licence k příslušnému dílu podle
ustanovení tohoto čl. 20.
20.13 Podle ustanovení tohoto čl. 20 Pilot není oprávněn dílo užívat ani postoupit jakákoli
práva duševního vlastnictví nebo udělit (pod)licenci, a to ani v částečném rozsahu, třetí
straně, pokud se Pilot a Společnost ALEEGO písemně nedohodnou jinak nebo pokud
Společnost ALEEGO nenařídí další vývoj, dopracování nebo změnu díla. V takovém
případě Pilot získá právo na užívání díla pouze pro účely takového dalšího vývoje,
dopracování nebo změny.
20.14 Pilot prohlašuje, že vzhledem k charakteru výnosů vyplývajících z postoupení práv nebo
výhradní či nevýhradní licence podle ustanovení tohoto čl. 20 nevznikají podmínky pro
použití § 2374 Občanského zákoníku, neboť obdržená odměna za postoupení práv nebo
udělení výhradní či nevýhradní licence k příslušnému dílu podle ustanovení tohoto čl. 20
není ve zřejmém nepoměru k zisku z využití takto postoupených práv nebo udělené
výhradní či nevýhradní licence a k významu předmětu takto postoupených práv nebo
udělené výhradní či nevýhradní licence pro dosažení takového případného zisku
Společností ALEEGO.
20.15 Pilot se zavazuje zpracovat nebo podepsat jakýkoli dokument, který bude nezbytný
k řádnému použití a právnímu účinku ustanovení tohoto čl. 20, aby mohlo být zajištěno,
že Společnost ALEEGO v maximální možné míře získá výhradní právo k užívání díla
nebo jí bude uděleno právo vykonávat majetková práva autora k dílu.
20.16 Postoupená práva nebo výhradní či nevýhradní licence podle ustanovení tohoto čl. 20 se
kromě autorských děl v obdobném rozsahu vyplývajícím z právních předpisů a za
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obdobných podmínek vztahují též na další práva duševního vlastnictví, pokud tato
vzniknou v rámci plnění předmětu Smlouvy o poskytování služeb s použitím dronu,
tj. na jakákoli autorská díla, která nejsou chráněna podle ustanovení Autorského zákona,
další informace, objevy, vědomosti, zkušenosti, procesy, postupy, složení látek,
dovednosti, know-how, vzorky, obchodní tajemství, vzory, vzorce, specifikace, metody,
technologické postupy, kompilace, programy, zařízení, technické informace, koncepty,
výsledky vývoje, vynálezy nebo zdokonalení bez ohledu na to, zda tyto mohou být
předmětem patentové ochrany či nikoli (dále jen „duševní vlastnictví“), pokud vzniknou
z plnění závazků Pilota podle ustanovení Smlouvy o poskytování služeb s použitím
dronu.
20.17 Společnost ALEEGO musí být o vytvoření duševní vlastnictví ihned písemně
informována, přičemž Společnost ALEEGO má výhradní právo na veškeré takové
duševní vlastnictví, které v jejím výlučném vlastnictví. Pilot se tímto zavazuje postoupit a
postupuje (nebo uděluje výhradní či nevýhradní licenci) společnosti ALEEGO bez další
odměny své úplné právo, titul a nárok na veškeré duševní vlastnictví. V případě
jakéhokoli duševního vlastnictví, které případně nelze postoupit, se Pilot (i)
bezpodmínečně a neodvolatelně zříká možnosti vymáhat taková práva a veškerých
nároků a důvodů pro právní kroky jakéhokoli druhu proti Společnosti ALEEGO
v souvislosti s takovými právy, (ii) zavazuje se na žádost a na náklady Společnosti
ALEEGO udělit souhlas, aby podala žalobu nebo se připojila k žalobě, kterou by tato
práva byla vymáhána, a (iii) tímto Společnosti ALEEGO uděluje neodvolatelné, v plném
rozsahu splacené, bezúplatné, převoditelné a celosvětové právo a licenci na dobu
neurčitou s právem udělit podlicenci (a to ve více úrovních), kterými je Společnost
ALEEGO oprávněna veškeré takové duševní vlastnictví nebo jeho část používat,
rozmnožovat, šířit, prezentovat a provádět (na veřejnosti i jinak), zpracovávat díla z něj
odvozená a jinak je modifikovat, vykonávat, prodávat, nabízet k prodeji, dovážet a jinak
využívat a zužitkovávat v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky (a umožňovat dalším
osobám, aby taková práva vykonávaly jménem Společnosti ALEEGO).
20.18 Pilot a Společnost ALEEGO sjednávají, že bude-li z jakéhokoli důvodu nezbytné stanovit
konkrétní výši odměny za postoupení práv nebo udělení výhradní či nevýhradní licence
podle ustanovení tohoto čl. 20, bude tato odměna odpovídat částce představující 1 %
(slovy: jedno procento) z ceny za Služby uvedené ve Smlouvě o poskytování služeb
s použitím dronu.
20.19 Společnost ALEEGO a Pilot se dohodli, že Společnost ALEEGO je oprávněna v rámci
reklamní činnosti, kterou propaguje svou obchodní činnost, předat reference týkající se
Služeb, které poskytne Pilot. Pilot je oprávněn předat reference týkající se poskytnutých
služeb pouze s předchozím písemným souhlasem Společnosti ALEEGO.
21.

DALŠÍ POVINNOSTI PILOTA
21.1 Bez ohledu na jakékoli ustanovení Smlouvy o poskytování služeb s použitím dronu se
Společnost ALEEGO a Pilot dohodli takto:
(a) Pilot se zavazuje vždy dodržovat veškeré příslušné právní předpisy na místní, státní,
evropské i mezinárodní úrovni a podmínky příslušných povolení vydaných příslušným
úřadem pro civilní letectví v souvislosti s provozováním bezpilotního letadla
a poskytováním služeb.
(b) Hlášení nehod letadla, drobných i vážných incidentů nebo jiných událostí, které musí být
hlášeny (dále jen „událost“) podle příslušných právních předpisů příslušným státním
orgánům, včetně například příslušného úřadu pro civilní letectví, je výlučnou odpovědností
a povinností Pilota.
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(c) Pilot se dále zavazuje o každé takové události bez zbytečného odkladu, nikoli však později
než 24 hodin po výskytu události, informovat Společnost ALEEGO. Po informování
Společnosti ALEEGO je Pilot nadále povinen poskytovat maximální součinnost při řešení
události a/nebo přijetí opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů a prevenci
obdobných událostí v budoucnosti.
(d) Pilot tímto zmocňuje Společnost ALEEGO, aby Pilota zastupovala při komunikaci
s příslušným úřadem pro civilní letectví. Toto oprávnění zahrnuje například předložení
dokumentů a jednání s příslušným úřadem pro civilní letectví v souvislosti s povolením
létat v regulovaných prostorech.
(e) Pilot souhlasí s tím, že Společnost ALEEGO dle svého výhradního uvážení provede
nezbytný dovednostní test, jímž ohodnotí schopnost Pilota poskytovat Služby Objednateli.
Tento test bude proveden osobně podle kritérií stanovených Společností ALEEGO.
O kritériích pro test bude Pilot předem informován. Úspěšné absolvování testu Pilotem je
nezbytnou podmínkou pro registraci.
(f) Pilot získal a udržuje v platnosti všechna povolení, licence, souhlasy, výjimky, certifikáty
a oprávnění jakéhokoli druhu a absolvoval veškeré zkoušky, které jsou nezbytné
k provozování bezpilotního letadla na území, kde jsou poskytovány Služby.
(g) Pilot se zavazuje Společnosti ALEEGO na její žádost předat kopie všech listin vydaných
příslušných úřadem pro civilní letectví nebo jakýmkoli orgánem státní moci v souvislosti
s provozem bezpilotního letadla (včetně například oprávnění, licencí, souhlasů, potvrzení
o zkouškách a povolení jakéhokoli druhu, které jsou nezbytné pro provozování
bezpilotního letadla na území, kde jsou služby poskytovány) a dále též veškeré listiny
související s pojištěním (včetně řádně uzavřené pojistné smlouvy a příslušných pojistných
podmínek).
(h) Pilot se zavazuje předat Společnosti ALEEGO kopie všech listin souvisejících s provozem
bezpilotního letadla, které vydal příslušný úřad pro civilní letectví nebo jakýkoli jiný orgán
státní moci a dále též aktualizované nebo upravené verze těchto listin, a to do 7 (slovy:
sedmi) dnů ode dne aktualizace nebo změny.
(i) Pilot se zavazuje předat Společnosti ALEEGO kopie všech listin dokládajících pojištění
a prokázat, že pojištění je platné a účinné, a dále též aktualizované nebo upravené verze
těchto listin, a to do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne aktualizace nebo změny.
(j) Pilotovi není dovoleno komunikovat s Objednateli bez předchozího písemného souhlasu
Společnosti ALEEGO. Jakoukoli takovou komunikaci lze uskutečňovat pouze
prostřednictvím Společnosti ALEEGO.
(k) Pilot se zavazuje v průběhu letu dodržovat bezpečnou vzdálenost od hustě osídlených
oblastí, osob, prostředků, staveb, letišť, další letecké dopravy a ekologicky chráněných
oblastí podle ustanovení příslušných právních předpisů.
(l) Pilot se zavazuje mít platné pojištění dostatečného rozsahu a splňovat minimální
požadavky na pojištění vyplývající z příslušných právních předpisů.
(m) Pilotovi není dovoleno provozovat bezpilotní letadlo v omezeném nebo zakázaném
leteckém prostoru.
(n) S výjimkou, kdy tak povolí příslušný letecký úřad, na základě předchozího souhlasu
příslušného správního orgánu nebo oprávněné osoby, se let bezpilotního letadla nesmí
provádět v ochranných pásmech stanovených příslušnými právními předpisy podél
nadzemních dopravních staveb, tras nadzemních distribučních sítí, tras nadzemních
telekomunikačních sítí, uvnitř zvláště chráněných území, v okolí vodních zdrojů a objektů
důležitých pro obranu státu. Nad těmi zónami mohu být lety bezpilotních letadel prováděny
pouze způsobem vylučujícím jejich narušení za běžných i mimořádných podmínek.
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(o) Pilot se zavazuje poskytovat Služby v řádných termínech a řádným způsobem, tj. například
v souladu se všemi požadavky uvedenými v objednávce jako např. plán a místo služeb,
povinnost poskytnout bezpilotní letadlo, posádku pro let, odpovídající senzor nebo kameru
vhodnou k získávání požadovaných údajů, veškeré vybavení nebo další personál jako např.
pozorovatele, nezbytné pro bezpečné zajištění služeb.
(p) Pilotovi není dovoleno po dobu 2 (slovy: dvou) let po realizaci Služeb bez předchozího
písemného souhlasu Společnosti ALEEGO uzavírat žádné právní nebo obchodní vztahy
s Objednateli mimo rámec Služeb, které byly Objednateli poskytnuty.
(q) Pilot má konečnou kontrolu nad provozem bezpilotního letadla a bezpečností letu.
(r) Při realizaci Služeb Pilot
(i) nesmí být pod vlivem návykových látek podle ustanovení § 130 Trestního zákoníku,
(ii) nesmí užívat návykové látky, které by mohly nepříznivě ovlivnit jeho schopnost plnit
stanovené povinnosti Pilota.
22.

SMLUVNÍ POKUTY
22.1 Smluvní strany a Pilot se dohodly na následujících smluvních pokutách:
(a) v případě, že Smluvní strana poruší závazek zachování důvěrnosti informací podle
ustanovení čl. 10, má druhá Smluvní strana nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč
(slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení tohoto závazku,
(b) v případě, že Objednatel poruší závazek podle ustanovení čl. 11 nebo Pilot poruší závazek
podle ustanovení čl. 21.1(p) těchto Obchodních podmínek, má Společnost ALEEGO nárok
na smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každý
jednotlivý případ porušení tohoto závazku,
(c) v případě, že Pilot poruší závazky podle ustanovení čl. 21.1(f), 21.1(o) nebo 21.1(r), má
Společnost ALEEGO nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc
korun českých) za každý jednotlivý případ porušení tohoto závazku.
22.2 Zaplacením smluvní pokuty podle těchto Obchodních podmínek není dotčen nárok
na náhradu škody v plném rozsahu.
22.3 Smluvní pokuta je splatná do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne doručení písemného
oznámení oprávněné Smluvní strany o platbě pokuty.

23.

DORUČOVÁNÍ
23.1 Veškerá oznámení a jiná sdělení mezi Společností ALEEGO a Objednatelem musí být
v písemné podobě a mohou být doručena osobně, kurýrem, doporučenou poštou nebo emailem. Kontaktní údaje Společnosti ALEEGO jsou: Slapská 2115/1, Strašnice, 100 00
Praha 10; e-mail: info@aleego.com.

24.

ROZHODNÉ PRÁVO, DOHODA O SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI
24.1 Smluvní strany se dohodly, že jejich právní vztah se řídí právním řádem České republiky.
24.2 Smluvní strany se dohodly, že jakékoli spory mezi nimi budou rozhodovány výlučně
soudy České republiky, přičemž místně příslušným soudem je obecný soud Společnosti
ALEEGO nebo krajský soud v místě sídla Společnosti ALEEGO.

25.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
25.1 Společnost ALEEGO je oprávněna jednostranně tyto Obchodní podmínky i jiné smluvní
podmínky stanovené Smlouvou v odpovídajícím rozsahu měnit či doplňovat, pokud
k tomu existuje rozumný důvod. V takovém případě se Společnost ALEEGO zavazuje
Objednatele informovat o datu účinnosti nových podmínek dotčených úpravou a rovněž
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o těchto nových podmínkách, a to v dostatečném předstihu, nejpozději však do 15 (slovy:
patnácti) dnů a odpovídajícím způsobem (zejména, nikoli však výlučně, e-mailem).
Odpovídajícím rozsahem se rozumí změna kteréhokoli ustanovení těchto Obchodních
podmínek a dalších dokumentů, na něž tyto Obchodní podmínky odkazují.
25.2 Pokud kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek bude nebo se stane neplatným,
nebo nevymahatelným, nebudou takovou neplatností nebo nevymahatelností dotčena
ostatní ustanovení Obchodních podmínek. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení
nahradit ustanovením platným a vymahatelným, které bude odpovídat účelu a záměru
neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.
25.3 Nesouhlasí-li Objednatel s podmínkami oznámenými Společností ALEEGO podle
ustanovení čl. 25.1 těchto Obchodních podmínek, je oprávněn ukončit Smlouvu
doručením písemného nesouhlasu s podmínkami do 15 (slovy: patnácti) dnů od doručení
oznámení ze strany Společnosti ALEEGO. V takovém případě bude Smlouva ukončena
k datu účinnosti nových upravených podmínek nebo k datu, kdy bude vyjádření
nesouhlasu Objednatele doručeno Společnosti ALEEGO, podle toho, co nastane dříve.
25.4 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1. února 2019. Na smluvní
vztahy s Objednateli, kteří se Společností ALEEGO uzavřeli Smlouvu před nabytím
účinnosti těchto Obchodních podmínek, se tyto Obchodní podmínky uplatní uplynutím
třiceti (30) dnů ode dne oznámení o změně Obchodních podmínek.
ALEEGO s.r.o.
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