
Všeobecné obchodní podmínky společnosti Interpharmac s.r.o. 
 

I. Úvodní ustanovení 
 
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro prodej a distribuci 

zdravotnických prostředků definovaných v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 268/2014 
Sb., o zdravotnických prostředcích (dále jen „Zákona o prostředcích“) a dále 
zejména zdravotnických potřeb, potravinových doplňků, kosmetiky, drogerie (dále jen 
„Zboží“), jakož i pro služby související s nabízením Zboží společností Interpharmac 
s.r.o., se sídlem Náměstí Republiky 1, 110 01 Praha 1, IČO: 25277961, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 198928, 
(dále jen „Prodávající“), která má příslušné povolení, jakožto distributor 
zdravotnických prostředků v souladu s ustanovením§ 42 odst. 1 Zákona o 
prostředcích a distribuce je prováděna z distribučních skladů schválených národní 
regulační autoritou (Státního ústavu pro kontrolu léčiv). Smluvní strany tímto upravují 
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)vzájemná 
práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s nebo na základě kupní 
smlouvy dle ustanovení § 2079 a násl. OZ nebo jiných smluv souvisejících s prodejem 
Zboží dle § 1746 odst. 2 OZ (dále jen „Smlouva“) uzavíraných mezi Prodávajícím a 
zákazníkem – podnikatelem ve smyslu § 420 a násl. OZ,který je ve smyslu ustanovení 
§ 42 odst. 2 Zákona o prostředcích distributorem, poskytovatelem zdravotních 
služeb, výdejcem, nebo prodávajícím(dále jen „Podnikatel“ nebo 
„Kupující“),(Prodávající a Podnikatel společně dále též „Smluvní strany“).  
 

2. VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy a nabývají účinnosti uzavřením Smlouvy. 
Uzavřením Smlouvy Kupující potvrzuje, že se s VOP seznámil a souhlasí s nimi. 
Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém 
jazyce. 

 
3. Kupující bere na vědomí, že pro účely úpravy jeho vztahu k Prodávajícímu se za 

účinné považují VOP ve znění platném a účinném v momentě podání objednávky.  
 

4. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v textu samotné Smlouvy. Odchylná 
ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. 

 
5. Prodávající je oprávněn znění VOP měnit či doplňovat, jakýmikoliv změnami,tím 

ovšem nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího 
znění VOP. 

  
II. Objednání Zboží a potvrzení objednávky Prodávajícím 

 
1. Zboží a jiná plnění poskytované na základě Smlouvy lze objednat  

a. prostřednictvím neveřejného online rozhraní „ESOFOX“, který bude na 
požádání zpřístupněn Kupujícímu; 

b. písemnou formou prostřednictvím e-mailové komunikace, kdy e-mailová 
adresa Prodávajícího je uhrineves@ipcnet.cz, pokud nebude online rozhraní 
ESOFOX v provozu; 

c. vyjímečně i formou telefonické komunikace na telefonní číslo Prodávajícího 
725397752 s následnou nutností potvrzení objednaného zboží 
prostřednictvím e-mailové komunikace, kdy je zboží objednáno v okamžiku 



doručení potvrzujícího e-mailu Prodávajícímu, že telefonicky bylo Zboží 
skutečně Kupujícím objednáno. 
 

2. Za objednávku Zboží se považuje takové právní jednání Kupujícího odeslané 
Prodávajícímu, kdy nepochybným způsobem specifikuje následující: 

i. objednávané Zboží, jeho množství a doplňující informace vycházející 
z povahy Zboží, 

ii. osobu Kupujícího (obchodní firma,adresa sídla, IČO a DIČ) 
iii. místo a způsob dodání Zboží 
iv. telefonické a e-mailové spojení.  

(dále jen „Objednávka“) 
 

3. Odeslaná Objednávka Kupujícím je považována za návrh na uzavření Smlouvy a je 
pro Kupujícího závazná. 

 
4. Objednávky jsou přijímány v provozní době na Provozovnách Prodávajícího každý 

pracovní den. 
 

5. Nemůže-li Prodávající dodat objednané Zboží v požadovaném množství nebo 
nemůže splnit jiný požadavek Kupujícího, informuje jej o této skutečnosti Kupujícího 
s uvedením náhradních možných variant Objednávky, popřípadě je dohodnut 
náhradní způsob plnění, nebo je Objednávka jednou ze Smluvních stran zrušena. 
Smluvní strany se dohodly, že do jiného požadavku Kupujícího nespadá termín 
dodání, který i když bude ze strany Prodávajícího posunut, není pozměněnou 
nabídkou ve smyslu ustanovení čl. II odst. 7 a 8 VOP. Posunutí termínu dodání 
Kupujícímu nezakládá právo na odstoupení od Smlouvy. 

 
6. Pozměněná nabídka dle čl. II odst. 7 VOP se považuje za nový návrh Smlouvy. 

Smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací Kupujícím prostřednictvím e-
mailové komunikace. 

 
7. Zrušení Smlouvy Kupujícím je možné pouze písemnou formou, a to pouze po 

předchozím písemném souhlasu Prodávajícího. Zejména pokud je nutné, aby bylo 
Zboží objednáno Prodávajícím od třetí osoby nebo pokud bylo již Zboží 
expedováno.Prodávající souhlas se zrušením Objednávky udělí jen ve výjimečných a 
důvodných případech.V opačném případě je Kupující povinen Zboží převzít a 
uhradit jeho cenu v plné výši. 
 

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání 
Smlouvy. Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku 
v souvislosti s uzavřením Smlouvy nesou Smluvní strany samy. 
 

III. Uzavření Smlouvy 
 
1. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Prodávajícího. Návrh na uzavření 

Smlouvy předkládá vždy Kupující podáním Objednávky. 
 

2. Smlouva je uzavřena potvrzením Objednávky Prodávajícím, resp. převzetím Zboží či 
zaplacením jeho ceny. U Objednávky Zboží odebíraného na fakturu je Prodávající 
oprávněn požadovat uzavření písemné Smlouvy. 

 



IV. Dodací podmínky 
 
1. Prodávající se zavazuje Zboží dodat v souladu se Smlouvou a těmito VOP a 

Zákonem o prostředcích. Místem expedice Zboží Prodávajícím je distribuční sklad 
na adrese: K Sokolovně 218, Uhříněves, 104 00 Praha 22 (dále jen „Provozovna“), 
která zajistí naložení na dopravní prostředek pověřeného dopravce. Pokud si Smluvní 
strany dohodly, že Zboží bude Kupujícímu předáno prostřednictvím jiného dopravce 
než samotného Prodávajícího, splní Prodávající svůj závazek předat Zboží předáním 
tohoto Zboží smluvenému dopravci k přepravě. Objednal-li si Kupující rozvozovou 
službu Prodávajícího, je místo dodání určeno adresou uvedenou jako dodací 
v Objednávce. 
 

2. Kupující si v Objednávce zvolí jeden z nabízených způsobů dodání, které jsou 
následující: 

i. zásilková služba 
ii. rozvozová služba Prodávajícího. 

 
3. Prodávající je dále oprávněn v důvodných případech jednostranně prodloužit dodací  

lhůtu po písemném vyrozumění Kupujícího,o čemž bez zbytečného odkladu 
vyrozumí Kupujícího. 
 

4. Kupující je povinen při doručení zkontrolovat Zboží, zejména typ, množství, šarži, 
exspirací, neporušenost obalů a jiné zjevné vady,včetně dokladu o dodržení 
chladového řetězce během přepravy, pokud je to pro konkrétní Zboží nutné. 
V případě nekompletní a/nebo poškozené zásilky je Kupující povinen odmítnout 
Zboží převzít, případně převezme s výtkou a tvrzený nesoulad s Objednávkou popíše 
a vyznačí na kopii dodacího listu. 
 

5. Bezvadné Zboží je Kupující dle § 2159 OZ povinen převzít. 
 

6. V případech nadobjemných Objednávek je Prodávající oprávněn uskutečnit dodání 
dílčími dodávkami, kdy o této skutečnosti Prodávající na žádost Kupujícího 
informuje. Pověří-li Kupující převzetím Zboží třetí osobu, bude jí Zboží předáno 
pouze po předložení platného zmocnění. 
 

7. Doklady nutné k převzetí a užívání Zboží předá Prodávající Kupujícímu či 
pověřenému dopravci při dodávce Zboží. Kupující nebo pověřený dopravce potvrdí 
převzetí Zboží na kopii dodacího listu a současně potvrdí přiloženou fakturu. 
 

8. Odmítne-li Kupující bez právního důvodu Zboží převzít, může Prodávající na 
Kupujícímu uplatnit skladné ve výši 0,2% ceny Zboží za každý m² zabrané skladové 
plochy Prodávajícího, nikdy však méně než 1.000,- Kč, za každý den uskladnění. 
Trvá-li prodlení déle než čtrnáct (14) kalendářních dní od vyzvání k odběru, jedná se 
o podstatné porušení smluvní povinnost Kupujícím. Kupující je dále povinen zaplatit 
náklady poštovného a dalších manipulačních poplatků, které byly zaplaceny z důvodu 
vrácení Zboží Prodávajícímu. 

 
9. Kupující se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost při přepravě, doručování a 

dodání Zboží, zejména uvést úplnou a správnou dodací adresu a být k dispozici 
k převzetí Zboží, podepsat předávací protokol a přiloženou fakturu. Případné 
náklady, které Prodávajícímu vzniknou v důsledku porušení těchto povinností 



Kupujícím (opakované dodání) nese Kupující. Předávací protokol a fakturu je za 
Kupujícího oprávněn podepsat a zboží převzít jakýkoliv jeho zaměstnanec či jiná 
pověřená osoba v Provozovně, pokud není výslovně ze strany Kupujícího uvedeno 
předem jinak. 
 

10. Výše uvedené podmínky dodání Zboží platí pouze pro Českou republiku. Případné 
dodání Zboží mimo území České republiky řeší Kupující individuálně. 
 

V. Cena Zboží a platební podmínky 
 
1. Ceny Zboží se řídí ceníkem Prodávajícího platným ke dni Objednávky uvedeným 

v systému ESOFOX (dále jen „Ceník“).  
 

2. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.  
 

3. Kupujícímu mohou být poskytované slevy a bonusy dle konkrétní Smlouvy. 
 
4. Společně s kupní cenou dle Smlouvy a Ceníku je Kupující povinen zaplatit 

Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. 
Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním 
Zboží (dále jen „Cena“). 
 

5. Cenu Zboží dle Smlouvy je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu bezhotovostně 
převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 2114314883/2700 vedený u UniCredit 
Bank Czech Republic, a.s. (dále jen „Účet“); kdy variabilním symbolem je číslo 
vystavené faktury, či zálohové faktury. Splatnost zálohové faktury nastává 14. dní od 
jejího doručení. Splatnost konečné faktury nastává 60 dní od jejího doručení.  

 
6. Prodávající je oprávněn vystavit zálohovou fakturu, která činí 100% z celkové ceny 

Objednávky. Zálohová faktura za odběr Zboží bude doručena elektronicky na e-
mailovou adresu Kupujícího.  
 

7. V případě, že je faktura zaslána elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy, má se 
za to, že je doručena dnem následujícím po dni odeslání faktury výše uvedenou e-
mailovou adresou Prodávajícího na e-mailovou adresu, ze které byla učiněna 
Objednávka. 

 
8. Závazek Kupujícího uhradit Cenu je splněn okamžikem připsání řádně označené 

příslušné částky na Účet. Řádně označenou platnou se rozumí platba, u které je číslo 
vystavené faktury uvedeno jako variabilní symbol. 
 

9. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Cena není připsána ve 
výše uvedené lhůtě na Účet.  
 

10. Uplatnění reklamace, či škoda na Zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na 
Kupujícího, nemá odkladný účinek na uhrazení Ceny Zboží v plné výši ve 
stanoveném termínu. 
 

11. Je-li Kupující v prodlení s úhradou dodaného Zboží, je Prodávající oprávněn 
požadovat po Kupujícím zálohové platby, snížit nebo zrušit slevy na Zboží nebo 
přistoupit k úplnému zastavení dodávek Zboží. Je-li Kupující v prodlení s úhradou 



dodaného Zboží déle než čtrnáct (14) kalendářních dní a nedojde-li po opakované 
písemné urgenci ani v dodatečné přiměřené lhůtě k jeho úhradě, jedná se o podstatné 
porušení smluvní povinnosti. 

 
12. Prodávající je v případě prodlení Kupujícího se zaplacením Ceny oprávněn pozastavit 

jakékoli plnění a platby vůči Kupujícím do doby, než bude ze strany Kupujícího 
uhrazena Cena. Smluvní strany si sjednávají, že Prodávající je oprávněn jednostranně 
započítat nezaplacenou částku z Ceny, oproti jakékoli splatné i nesplatné pohledávce 
Kupujícího za Prodávajícím. 
 

13. Kupující souhlasí s tím, aby pohledávka, kterou má vůči němu Prodávající, byla třicet 
(30) dní po lhůtě splatnosti postoupena k vymáhání a zároveň souhlasí s tím, že 
ponese všechny náklady spojené s vymáháním. 
 

VI. Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody na Zboží 
 
1. Kupující se na základě sjednané výhrady vlastnického práva podle § 2132 OZ stává 

vlastníkem objednaného Zboží až dnem jeho úplného zaplacení Prodávajícímu. 
 

2. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání Zboží 
Prodávajícím a jeho převzetím Kupujícím, případně v okamžiku, kdy Prodávající 
umožní Kupujícímu s dodaným Zbožím nakládat. 
 

VII. Odstoupení od Smlouvy 
 
1. Prodávajícímu vzniká nárok na okamžité odstoupení od Smlouvy, zejména pokud 

Kupující neuhradí řádně a včas kupní Cenu za Zboží, neposkytuje-li Kupující 
dostatečnou součinnost při reklamaci nebo dodávkách Zboží. Okamžikem doručení 
odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně zanikají veškerá vzájemná práva a 
povinnosti Smluvních stran ze smluvního vztahu. 

 
2. Kupující může odstoupit od Smlouvy, ujednají-li si to Smluvní strany ve Smlouvě, 

nebo stanoví-li tak zákon. 
 
 

VIII. Práva z vadného plnění 
 
1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží při převzetí nemá vady v souladu 

s ustanoveními v § 2161 odst. 1 OZ, a to, že: 
 

i. má věc vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, 
takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které 
Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi 
prováděné, 

ii. se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke 
kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, 

iii. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo 
předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku 
nebo předlohy, 

iv. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
v. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.  



 
2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží 

v době dvanácti (12) měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká: 
 

i. bylo Zboží prodáváno za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena 
ujednána;  

ii. je reklamované Zboží opotřebené běžným užíváním; 
iii. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, 

kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo 
iv. vyplývá-li to z povahy věci.  

 
3. Kupující musí vadu uplatnit písemně. Pro posouzení, zda vada byla uplatněna ve 

shodě se lhůtami, je rozhodné datum podacího razítka na dokumentu, jímž byla vada 
uplatněna. 
 

4. Oznámení o vadách musí obsahovat: 
 

i. číslo faktury; 
ii. číslo dodacího listu, liší-li se od čísla faktury;  
iii. popis vady, nebo přesné určení, jak se projevuje;  
iv. počet vadných kusů s uvedením katalogového a výrobního čísla. 

 
5. Lhůty a další informace ohledně reklamování Zboží naleznete v Reklamačním řádu 

dostupném z neveřejného online rozhraní ESOFOXU. 
 

6. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že 
věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Kupující bere na vědomí, že 
k zachování jakosti Zboží při převzetí musí dodržet podmínky stanovené 
Prodávajícím v návodu k užívání, a to po celou dobu použitelnosti zboží uvedené na 
obalu nebo v průvodní dokumentaci. Pokud tak nebude ze strany Kupujícího 
učiněno, nemá nárok na právo z vadného plnění. 
 

7. Projeví-li se vada do šesti (6) měsíců po převzetí Zboží Kupujícím, má se za to, že 
bylo Zboží vadné již při převzetí. 
 

8. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 OZ, může Kupující požadovat dodání 
nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud 
se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; 
není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady 
neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo 
na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti 
má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro 
opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má 
Kupující i právo od Smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo 
neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na 
opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou 
slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její 
součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v 
přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže. 
 

9. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo: 



i. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící 
věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se 
vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu 
součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však 
vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez 
zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady; 

ii. na odstranění vady opravou věci; 
iii. na přiměřenou slevu z Ceny; nebo 
iv. odstoupit od Smlouvy. 

 
10. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na 

odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z Ceny. 
 

11. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z Ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může 
Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může 
Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. 
 

12. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může 
Kupující požadovat slevu z Ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou 
volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. 

 
13. V případě odstoupení od Smlouvy nese Kupující náklady spojené s navrácením 

Zboží. 
 

14. Pro Podnikatele se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných 
ustanovení OZ následující: 

 
i. výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za 

nepodstatné porušení Smlouvy nikoliv za porušení podstatné; 
ii. při nepodstatném porušení Smlouvy má Podnikatel právo na odstranění 

vady nebo přiměřenou slevu z Ceny, a to podle volby Prodávajícího; 
iii. při podstatném porušení Smlouvy má Podnikatel právo na přiměřenou 

slevu z Ceny nebo na odstoupení od Smlouvy 
 

IX. Ochrana osobních údajů 
 
1. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající zpracovával jeho osobní, identifikační, 

kontaktní a další údaje (dále jen „osobní údaje“) získané při obchodním styku ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely: prodej zboží a 
poskytování služeb, jejich fakturace, účetní a daňové účely, vyřizování reklamací, 
vymáhání pohledávek, ověřování a hodnocení platební morálky prostřednictvím 
registrů dlužníků, vlastní marketingové a obchodní účely, včetně zasílání obchodních 
sdělení, telemarketingu, průzkumů trhu, zveřejňování kontaktních údajů 
v objednávacím systému IPC a v seznamech prodejců. 
 

2. Pro uvedené účely zpracovává Prodávající zejména následující údaje: titul, jméno, 
příjmení, adresa, číslo občanského průkazu / cestovního pasu, telefonní čísla a e-
mailové spojení, název firmy, sídlo, místo podnikání, IČ, DIČ, bankovní spojení, 
webové stránky, čísla dlužných faktur, datum splatnosti, dlužné částky, druh, množství 
a cena prodaného zboží / poskytnuté služby, datum a místo prodeje zboží / 
poskytnutí služby. 



 
3. Prodávající bude osobní údaje zpracovávat po celou dobu obchodní spolupráce 

s Kupujícím; v případech stanovených zákonem, při vyřizování reklamací, vymáhání 
pohledávek a hodnocení platební morálky až do okamžiku pominutí důvodu jejich 
zpracování. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro ověřování a hodnocení 
platební morálky prostřednictvím registrů dlužníků je podmínkou prodeje Zboží / 
poskytnutí služeb na fakturu. 
 

4. Zpracování osobních údajů pro marketingové a obchodní účely může Kupující 
odmítnout, resp. odvolat souhlas e-mailem na adrese uhrineves@ipcnet.cz nebo 
dopisem zaslaným na adresu sídla Prodávajícího. Prodávající se zavazuje, že bude 
osobní údaje Kupujícího považovat za důvěrné, přijme opatření proti neoprávněnému 
přístupu k těmto údajům, pro zabránění jejich zneužití a nebude je předávat třetím 
osobám, s výjimkou registrů dlužníků a nezbytně nutných případů. Přehled externích 
zpracovatelů předloží Prodávající na vyžádání. 
 

5. V případě déletrvajícího prodlení s úhradou souhlasí Kupující s předáváním svých 
osobních údajů, včetně informací o rozsahu porušení smluvních povinností a 
následné platební morálce, registru dlužníků za účelem informování a ověřování 
platební morálky. Provozovatel registru dlužníků je oprávněn tyto osobní údaje 
zpřístupnit za účelem ověřování platební morálky všem uživatelům registru. Ke dni 
nabytí účinnosti těchto podmínek Prodávající předává osobní údaje společnosti 
ARROWS advokátní kancelář, s.r.o. 
 

6. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich případnou opravu 
nebo vymazání. Změny údajů o Kupujícím oznámí Kupující, s nímž je uzavřena 
Smlouva,neprodleně Prodávajícímu. 

 
X. Kontrolní orgán 

 
1. Kontrolním orgánem, který vykonává dozor nad činností Prodávajícího je Státní ústav 

pro kontrolu léčiv, Adresa: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Tel: +420 272 185 111 
e-mail: posta@sukl.cz, www: http://www.sukl.cz 
 

XI. Závěrečná ustanovení  
 
1. Tyto VOP jsou účinné od 1.7.2018.  

 
2. Prodávající si vyhrazuje právo VOP v závislosti na změně příslušných právních norem 

nebo politice Prodávajícího měnit.  
 

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatným, nevymahatelným 
nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost 
ostatních ustanovení těchto VOP. Smluvní strany se zavazují nahradit neprodleně po 
doručení výzvy druhé Smluvní strany neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné 
ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo 
obdobným obchodním a právním smyslem. 
 

4. Obě Smluvní strany se zavazují k zachování důvěrnosti informací, týkajících se 
vzájemného smluvního vztahu. 

 


