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1 – Definice pojmů
Není-li výslovně uvedeno jinak, mají následující slova a výrazy v těchto Všeobecných obchodních 
podmínkách služby Webfleet a popisech produktů a služeb s níže uvedené významy:

„Přidružené subjekty“

znamená, ve vztahu k libovolné smluvní straně, jiný subjekt ovládající tuto smluvní stranu, ov-
ládaný touto smluvní stranou nebo subjekt, který je pod společnou kontrolou s touto smluvní 
stranou. Pojmy „kontrola”, „ovládající” a „ovládaný” používanými v této definici se rozumí přímé 
nebo nepřímé právní, skutečné nebo ekvitní vlastnictví více než 50 % vydaného základního ka-
pitálu nebo více než 50% podílu na hlasovacích právech, případně pravomoc přímo či nepřímo 
jmenovat člena představenstva nebo jiného řídicího orgánu takového subjektu;

„Majetkem“ 

se rozumí majetek jiný než vozidlo (např. přívěs, elektrická nabíječka), který má být sledován 
službou WEBFLEET;

„Smlouva”

souhrnně znamená dohodu mezi společností Webfleet Solutions a klientem o poskytování služeb 
a/nebo produktů WEBFLEET, kterou tvoří objednávkový formulář a jeho případné přílohy, včetně 
těchto Všeobecných obchodních podmínek Webfleet, a to v rozsahu zvoleném v objednávkovém 
formuláři a v popisech produktů a služeb;

„Klient“

znamená zákazníka uvedeného v objednávkovém formuláři;

„Důvěrné informace“

znamená (I) veškeré informace a dokumenty, které jsou v okamžiku sdělení považovány za 
důvěrné nebo chráněné, a (II) veškeré informace a dokumenty spadající do některé z následujících 
kategorií: informace týkající se klientů, distributorů, maloobchodníků, zástupců nebo uživatelů; 
finanční údaje (s výjimkou těch, které mohou být zveřejněny na základě zákonem stanovených 
požadavků); informace o cenách produktů; specifikace a návrhy produktů; výrobní procesy a 
veškeré další informace sdělené kteroukoli smluvní stranou, které lze důvodně považovat za 
důvěrné, pokud s nimi daná smluvní strana nakládá jako s důvěrnými nebo chráněnými infor-
macemi;

“Datum účinnosti“

znamená datum uvedené v objednávkovém formuláři;

„Vozový park“

znamená počet vozidel, která mají být spravována prostřednictvím služby WEBLEET;

„Vyšší moc“

znamená příčinu mimo přiměřenou kontrolu dotčené smluvní strany, která ovlivňuje plnění sm-
louvy, včetně např. dlouhotrvajícího narušení dopravy, telekomunikací nebo dodávky elektrick-
ého proudu, služeb mobilní komunikace, opoždění nebo stagnace dodávek ze strany dodavatelů 
společnosti Webfleet Solutions, neúplných dodávek ze strany dodavatelů společnosti Webfleet 
Solutions a situací, kdy se nepodařilo opatřit všechny produkty a/nebo služby (třetích stran) 
potřebné k řádnému plnění smlouvy společností Webfleet Solutions kvůli okolnostem, které nelze 
spravedlivě přisoudit společnosti Webfleet Solutions;

„Mobilní aplikace“

znamená softwarovou aplikaci Webfleet Solutions, která je přístupná prostřednictvím zařízení 
uživatele a která může umožnit získávání a přenos telematických dat a odesílání a přijímání těchto 
dat mezi zařízením uživatele a platformou telematických služeb WEBFLEET prostřednictvím služeb 
mobilní komunikace. Mobilní aplikaci lze případně používat v kombinaci s produktem.

„Minimální doba trvání smlouvy“

znamená počet měsíců uvedený v objednávkovém formuláři, počínaje datem v něm uvedeným;

„Práva duševního vlastnictví“

znamená veškeré vynálezy, patenty, registrované průmyslové vzory, práva k průmyslovým 
vzorům, práva k databázím, autorská práva, know-how, ochranné známky (včetně ochranných 
známek), obchodní tajemství a jiná práva duševního vlastnictví a přihlášky k nim, jakož i práva 
nebo formy ochrany podobné povahy a s rovnocenným nebo podobným účinkem, které mohou 
existovat kdekoli na světě;

„Objednávka“

znamená objednávku zadanou klientem týkající se typu a množství produktů, které mají být klien-
tovi dodány, včetně požadovaného předpokládaného data dodání a/nebo předplatného služby 
WEBFLEET, které má klient odebrat v souladu se smlouvou;

„Objednávkový formulář“

znamená objednávkový formulář, na jehož základě společnost Webfleet Solutions dodá a 
klient zakoupí nebo si pronajme produkty a/nebo se přihlásí k odběru služby WEBFLEET a/nebo 
používání mobilní aplikace v souladu s podmínkami smlouvy;

„Smluvní strana/smluvní strany“

znamená společnost Webfleet Solutions nebo klient nebo oba současně;

„Produkt“

znamená zařízení uvedené v seznamu položek v objednávkovém formuláři, které bylo zakoupeno 
nebo zapůjčeno klientem a které lze použít k získávání telematických dat a k posílání a přijímání 
těchto dat a dalších zpráv prostřednictvím služeb mobilní komunikace (buď automaticky podle 
stanoveného postupu nebo manuálně vyhledáváním informací);

„Popisy produktů a služeb“

znamená dokumenty, v nichž jsou uvedeny konkrétní podmínky pro produkty či služby uvedené 
v objednávkovém formuláři, které se použijí společně s těmito Všeobecnými obchodními pod-
mínkami služby Webfleet;

„Telematická data“

znamená data získaná nebo zachycená produktem a/nebo zařízením uživatele, jako je 
například zeměpisná poloha vozového parku, informace o cestě, styl jízdy, pracovní doba, 
výkon řidiče, data získaná z nabíječek elektrických vozidel a případně další údaje, zprávy a 
videozáznamy zobrazené na platformě telematické služby WEBFLEET;

„Území“

znamená území uvedené v objednávkovém formuláři;

„Ochranné známky“

znamená názvy, ochranné známky a loga společnosti Webfleet Solutions (registrované nebo 
ty, o jejichž registraci bylo požádáno) a jiné názvy, ochranné známky, loga, návrhy či symboly 
určené k použití v produktech, mobilních aplikacích nebo službách poskytovaných společností 
Webfleet Solutions nebo v souvislosti s nimi;

„Uživatel“

znamená osobu, kterou klient oprávnil k přístupu ke službě WEBFLEET a k užívání služby WEB-
FLEET nebo mobilní aplikace;

„Zařízení uživatele“

znamená mobilní telefon, tablet nebo jiné přenosné zařízení s podobnými funkcemi.

„Vozidlo“

znamená jedno vozidlo nebo jedno aktivum, které má být spravováno prostřednictvím služby 
WEBFLEET, jak požaduje klient v souladu se smlouvou;

„Webfleet Solutions“

Webfleet Solutions Sales B.V., společnost s ručením omezeným, založená podle nizozemského 
práva, se sídlem na adrese Beethovenstraat 503, 1083 HK, Amsterdam, Nizozemsko;

„Všeobecné obchodní podmínky společnosti Webfleet“

znamená tyto všeobecné obchodní podmínky, které se vztahují na službu WEBFLEET a na 
nákup nebo pronájem produktů;

„Platforma telematické služby WEBFLEET“

znamená IT systémy, na kterých běží služba WEBFLEET;

„Služba WEBFLEET“

znamená online službu dostupnou prostřednictvím webových stránek WEBFLEET určenou k 
tomu, aby mohl klient sledovat a ovládat vozový park na zvoleném území, a to prostřednictvím 
zobrazení a zajištění přenosu telematických dat mezi platformou telematické služby WEBFLEET 
a produktem a/nebo mezi platformou telematické služby WEBFLEET a zařízením uživatele 
prostřednictvím mobilní aplikace;

„Webové stránky WEBFLEET“
znamenají webové stránky www.webfleet.com.

2 – Rozsah platnosti a použitelnosti 
2.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky služby Webfleet Solutions, včetně rozsahu uve-
deného v objednávkovém formuláři a v příslušných popisech produktů a služeb, se vztahují na 
smlouvu a veškeré následné dohody uzavřené mezi společností Webfleet Solutions a klientem 
ve spojitosti se službou WEBFLEET nebo nabízenými produkty a jsou jejich výslovnou součástí. 
Výslovně se sjednává, že se nepoužijí všeobecné obchodní podmínky nebo jiné podmínky 
klienta.

2.2 Všechny nabídky předložené společností Webfleet Solutions jsou pro ni nezávazné, 
pokud společnost Webfleet Solutions výslovně písemně nestanoví jinak. Smlouva je uzavřena 
a pro smluvní strany závazná poté, co společnost Webfleet Solutions písemně potvrdí objed-
návku vytvořenou klientem, nebo poté, co společnost Webfleet Solutions tuto objednávku 
splní, podle toho, která událost nastane dříve.

3 – Doba platnosti a ukončení smlouvy
3.1 Doba platnosti předplatného služby WEBFLEET, mobilní aplikace a případně nákupu nebo 
pronájmu produktů, začíná běžet datem uvedeným v objednávkovém formuláři a vyprší po 
uplynutí minimální smluvní doby. Po uplynutí minimální smluvní doby se tato smlouva auto-
maticky prodlužuje na další po sobě jdoucí období, vždy v délce jednoho (1) roku, neoznámí-li 
jedna smluvní strana druhé písemně, že již nehodlá platnost smlouvy dále prodlužovat, a to 
nejméně tři (3) měsíce před datem, kdy by smlouva jinak byla prodloužena.

Částečné ukončení a částečné pozastavení je povoleno za následujících podmínek:

• Klient není oprávněn požádat o částečné ukončení a částečné pozastavení v průběhu 
téhož kalendářního roku.

• Vozový park je vypočítán k 1. lednu každého kalendářního roku.

• U vozových parků s počtem vozidel od 1 do 10 může být služba WEBFLEET částečně 
ukončena maximálně u 1 vozidla za kalendářní rok nebo částečně pozastavena maximálně u 2 
vozidel za kalendářní rok.

• U flotil, které mají více než 10 vozidel, může být služba WEBFLEET částečně ukončena 
maximálně u 10 % vozidel nebo 
částečně pozastavena maximálně u 
20 % vozidel patřících do flotily za 
kalendářní rok, maximálně však u 50 
vozidel za kalendářní rok. Pokud je 
výsledkem výpočtu 10 % nebo 20 % 
desetinné číslo, zaokrouhlí se na nižší 
počet vozidel. 

• Procentní podíly a limit 50 voz-
idel, jak je stanoveno výše, se vypočítají 
pro každou flotilu. 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Webfleet
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• Doba pozastavení se použije a počítá pouze v celých kalendářních měsících a nesmí 
překročit dobu 3 měsíců v součtu za vozidlo v kalendářním roce.

• Společnosti Webfleet Solutions musí být zasláno písemné oznámení pět (5) pracovních dnů 
předem a částečné ukončení nebo pozastavení bude účinné od následujícího měsíce.

• Nárok mají pouze klienti, kteří využívají službu WEBFLEET minimálně po dobu 1 roku.

• Klient nesmí být v prodlení s plněním svých platebních povinností podle žádné ze smluv.

• Společnost Webfleet Solutions je oprávněna účtovat klientovi náklady na instalaci ve vztahu 
k vozidlům, u nichž byla služba WEBFLEET ukončena, v souladu s tímto článkem.

3.2 Aniž by tím byla dotčena její další práva vyplývající z této smlouvy, může kterákoliv ze smlu-
vních stran vypovědět tuto smlouvu s okamžitou platností písemnou výpovědí, jestliže: (I) druhá 
smluvní strana nedodrží nebo nesplní podstatnou podmínku této smlouvy, včetně případného 
neprovedení platby nebo opožděné platby, a toto zpoždění nebo porušení (pokud je možné je 
napravit) nenapraví do dvaceti (20) kalendářních dnů od písemného upozornění, v němž je toto 
porušení specifikováno a požadována jeho náprava; nebo (II) nastane některá z následujících 
událostí: (a) podání návrhu na likvidaci druhé strany; (b) na druhou stranu je vydán příkaz nebo je 
přijato účinné usnesení o likvidaci druhé strany; (c) podání návrhu na vydání příkazu nebo žádosti 
o jmenování konkursního správce (včetně nuceného správce), vykonavatele, svěřenského správce 
nebo podobného úředníka ve vztahu k druhé straně; (d) pokud je jmenován konkursní správce, 
nucený správce, vykonavatel, svěřenský správce nebo podobný úředník nad celým majetkem 
nebo podnikem druhé strany nebo jeho částí; (e) druhá strana uzavře smír nebo dohodu se svými 
věřiteli obecně nebo postoupí pohledávky ve prospěch svých věřitelů nebo uzavře jiné podobné 
ujednání; (f) druhá strana vstoupí do likvidace; (g) druhá strana se stane neschopnou splácet své 
dluhy nebo se jinak dostane do platební neschopnosti; nebo (h) druhá strana přestane, nebo 
hrozí, že přestane, vykonávat svou činnost.

3.3 Pokud: (I) byl podán nebo hrozí podání insolvenčního návrhu na klienta, (II) bylo zahájeno 
konkurzní řízení, (III) došlo ke jmenování konkursního správce nebo nuceného správce ve vz-
tahu ke klientovi, (IV) byl podán návrh na vydání soudního příkazu k pozastavení plateb, nebo 
byl takový příkaz vydán, (V) klient svým věřitelům navrhl dohodu o soukromém vyrovnání nebo 
došlo k obstavení jeho majetku nebo (VI) klient přestal být schopen splácet své závazky nebo 
se jinak stal insolventním; (VII) klient porušil ujednání se společností Webfleet Solutions nebo 
se kteroukoliv z jejích přidružených společností, pak se stanou závazky klienta vůči společnosti 
Webfleet Solutions ihned splatnými. Po kterékoli z těchto událostí bude společnost Webfleet 
Solutions oprávněna pozastavit plnění smlouvy až do doby, než klient splní všechny své závazky 
vyplývající z této smlouvy.

3.4 Veškerá ustanovení, která mají výslovně nebo implicitně zůstat v platnosti i po ukončení této 
smlouvy, zůstávají v platnosti i po jejím ukončení. Společnost Webfleet Solutions bude plnit pouze 
objednávky zadané a přijaté společností Webfleet Solutions před datem ukončení.

4 – Ceny, platební podmínky a prodlení
4.1 Veškeré ceny uváděné společností Webfleet Solutions jsou v CZK (není-li uvedeno jinak) bez 
DPH a bez dalších daní či vedlejších nákladů a výdajů.

4.2 Úhrada předplatného služby WEBFLEET a případně sazeb za pronájem produktů a částek 
za nákup produktů dle cenové nabídky společnosti Webfleet Solutions se provádí předem 
každý měsíc v CZK do 10 dnů od data vystavení faktury (nebude-li ujednáno jinak). Společnost 
Webfleet Solutions bude inkasovat všechny platby prostřednictvím kreditní karty/metody ACH 
Debit a klient tímto opravňuje společnost Webfleet Solutions k inkasování plateb splatných z 
kreditní karty klienta poskytnuté prostřednictvím webové stránky společnosti Webfleet Solutions, 
nebo pomocí metody ACH Debit, jak je autorizováno ve formuláři pro autorizaci opakujících se 
plateb ACH přiloženém ke smlouvě. Pokud je dohodnut jiný způsob platby, poplatky mohou být 
navýšeny o 10 %.

4.3 Poplatky a sazby může společnost Webfleet Solutions upravit jednou za kalendářní rok za 
předpokladu, že o tom společnost Webfleet Solutions informuje klienta alespoň dva (2) měsíce 
předem.

4.4 Pokud není platba provedena včas:

(I) znamená to porušení smlouvy ze strany klienta, přičemž není nutné klienta na prodlení upo-
zornit, a veškeré pohledávky společnosti Webfleet Solutions vůči klientovi se stávají okamžitě 
splatnými;

(II) klient je povinen uhradit z dlužné částky zákonem stanovenou úrokovou sazbu z obchod-
ního dluhu, a rovněž veškeré soudní i mimosoudní náklady, které společnost Webfleet Solu-
tions vynaložila v souvislosti s vymáháním a výběrem částky po lhůtě splatnosti; (III) společnost 
Webfleet Solutions si vyhrazuje právo pozastavit klientovi přístup ke službě WEBFLEET a možnost 
jejího užívání do doby, než budou veškeré neuhrazené částky (včetně úroků a nákladů) uhrazeny.

4.5 Společnost Webfleet Solutions může stanovit úvěrové limity na účtu klienta nebo 
požadovat, aby klient složil dostatečnou kauci. Pokud klient překročí úvěrový limit nebo nepo-
skytne požadovanou kauci, může společnost Webfleet Solutions s okamžitou platností ukončit 
tuto smlouvu a zadržet veškeré finanční prostředky potřebné k úhradě nezaplacených faktur 
klienta týkajících se sazeb za produkty a předplatného služby WEBFLEET a/nebo nákladů souvise-
jících s tím, že klient nevrátil společnosti Webfleet Solutions pronajaté produkty.

4.6 Všechny platby, které má klient zaplatit společnosti Webfleet Solutions, musí být provedeny 
bez jakéhokoli započtení, slevy a/nebo pozastavení.

5 – Vyšší moc
5.1 S výjimkou platebních závazků, pokud je některé ze stran znemožněno plnění nebo je v 
prodlení s plněním některého z jejích závazků podle smlouvy v důsledku vyšší moci, pak bude 
tato strana omluvena z plnění nebo včasného plnění svých závazků v rozsahu, v jakém tato vyšší 
moc trvá, a tato strana se zavazuje vynaložit veškeré přiměřené úsilí k překonání nebo obejití vyšší 
moci tak, aby byla schopna plnit své závazky podle smlouvy. Případ vyšší moci v žádném případě 
nezbavuje povinnosti včasné úhrady poplatků a plateb, které má klient zaplatit společnosti 
Webfleet Solutions za poskytování služby WEBFLEET nebo za nákup či pronájem produktů. Pro 
upřesnění je třeba uvést, že klient není oprávněn odvolávat se na vyšší moc jako na omluvu pro 
nezaplacení faktur předložených společností Webfleet Solutions.

5.2 Pokud doba, po kterou některá ze stran nemůže plnit své závazky z důvodu vyšší moci, trvá 
déle než 30 kalendářních dnů, je kterákoli ze stran oprávněna smlouvu písemně vypovědět, aniž 
by byla povinna platit jakoukoli náhradu vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní.

5.3 Bez ohledu na ustanovení 5.2 těchto Všeobecných obchodních podmínek služby Webfleet 
platí, že pokud na začátku působení vyšší moci společnost Webfleet Solutions částečně splnila své 
závazky nebo je schopna je plnit jen částečně, je oprávněna zákazníkovi samostatně naúčtovat 

veškeré činnosti, které provedla před začátkem události vyšší moci, a náklady, které takto 
vznikly, jako kdyby se tyto náklady vztahovaly k samostatné smlouvě.

6 – Duševní vlastnictví
6.1 Společnosti Webfleet Solutions náleží veškerá práva duševního vlastnictví ke službě 
WEBFLEET, webovým stránkám WEBFLEET, platformě telematické služby WEBFLEET, mobilním 
aplikacím společnosti Webfleet Solutions a k produktům. Klient k těmto právům duševního 
vlastnictví nenabývá práva, nároky ani podíly na základě jakéhokoli použití, které podle sm-
louvy může provést.

(VII) Klient je povinen: (I) nezpůsobí ani nepovolí žádné třetí straně, aby poškodila nebo ohro-
zila práva duševního vlastnictví společnosti Webfleet Solutions; (II) aniž by tím byla dotčena 
další práva společnosti Webfleet Solutions, klient odškodní společnost Webfleet Solutions za 
veškeré ztráty, které společnosti Webfleet Solutions vznikly v důsledku použití práv duševního 
vlastnictví společnosti Webfleet Solutions klientem nebo uživatelem jinak než v souladu 
s touto smlouvou; (III) nebude žádným způsobem měnit balení nebo označení produktů 
dodaných společností Webfleet Solutions, nejsou-li takové změny předem písemně schvále-
ny společností Webfleet Solutions; (IV) nebude měnit, odstraňovat ani žádným způsobem 
pozměňovat ochranné známky nebo na produkt nebo na jeho balení přidávat jiné názvy, 
ochranné známky, loga, designy nebo symboly, nebylo-li to písemně schváleno společností 
Webfleet Solutions; (V) nebude používat žádnou ochrannou známku takovým způsobem, aby 
tím byla dotčena její rozlišovací způsobilost, platnost nebo dobrá pověst společnosti Webfleet 
Solutions; (VI) nebude žádným způsobem používat ochranné známky na jiných produktech 
nebo v jiných službách, než jsou dané produkty, ani ve spojení s nimi; (VII) nebude žádným 
způsobem používat ochranné známky v názvu, ochranné známce nebo logu klienta, a to bez 
ohledu na to, zda je takový název, ochranná známka nebo logo použito v souvislosti s plněním 
této smlouvy;

(VIII) nepoužije název, ochrannou známku, logo, design ani symbol, který by se natolik po-
dobal ochranné známce společnosti Webfleet Solutions, že by bylo pravděpodobné, že dojde 
k záměně nebo klamání; (IX) zajistí, aby veškeré odkazy na ochranné známky a jejich použití 
bylo schváleno společností Webfleet Solutions; (X) nebude zpochybňovat platnost nebo vyma-
hatelnost nároků společnosti Webfleet Solutions na její duševní vlastnictví; (XI) nebude přímo 
či nepřímo zpětně analyzovat či modifikovat funkce nebo funkčnost, kopírovat nebo vytvářet 
odvozená díla s využitím produktu nebo kterékoliv jeho části, analyzovat, odstraňovat nebo 
rozebírat součásti nebo jinak zpětně analyzovat nebo odvozovat zdrojový kód, technologie, 
algoritmy nebo procesy produktu nebo jeho části a nebude v tom pomáhat druhým, udělovat 
jim k tomu svolení ani je k tomu povzbuzovat; (XII) neprodleně upozorní společnost Webfleet 
Solutions, jestliže zaregistruje jakýkoliv pokus o zpětnou analýzu produktu nebo jeho části.

6.2 V případě, že klient kdykoli, přímo či nepřímo, napadne práva duševního vlastnictví 
společnosti Webfleet Solutions nebo bude jednat způsobem, který může ohrozit či omezit 
práva společnosti Webfleet Solutions ke službě WEBFLEET, webovým stránkám WEBFLEET, 
platformě telematické služby WEBFLEET, mobilním aplikacím společnosti Webfleet Solutions 
nebo jejím produktům nebo hodnotu práv duševního vlastnictví k nim, má společnost Web-
fleet Solutions právo tuto smlouvu okamžitě ukončit.

6.3 Klient se nesmí dopustit jednání, které podle názoru společnosti Webfleet Solutions 
poškozuje nebo by v budoucnu mohlo poškodit podnikání společnosti Webfleet Solutions 
nebo uvádění produktů na trh.

7 – Odpovědnost
7.1 S výjimkou ustanovení 7.3 těchto Všeobecných obchodních podmínek služby Webfleet 
bude souhrnná odpovědnost společnosti Webfleet Solutions, ať již smluvní, deliktní (v obou 
případech včetně z nedbalosti) nebo následkem uvedení v omyl (kromě úmyslného uvedení 
v omyl), porušení zákonných povinností nebo jiného důvodu podle této smlouvy, omezena 
na čistou cenu, kterou klient zaplatil nebo má zaplatit za službu WEBFLEET za celý rok (12 
měsíců), ve kterém ke ztrátě nebo škodě došlo, cenu zaplacenou za produkty, které škodu 
skutečně způsobily, nebo na sazbu za pronájem, kterou klient zaplatil nebo má zaplatit za 
produkty, které škodu skutečně způsobily, za předcházející období 12 měsíců, podle toho, 
která částka bude vyšší. Ve všech ostatních případech je odpovědnost společnosti Webfleet 
Solutions vyloučena.

7.2 Společnost Webfleet Solutions nikdy nenese odpovědnost za: (I) ztrátu zisku, 
očekávaných úspor, příjmů, obchodních výsledků, ztrátu nebo poškození dat, ztrátu používání, 
ztrátu dobré pověsti, ztrátu způsobenou zpožděním; nebo (II) nepřímou nebo následnou ztrá-
tu nebo škodu.

7.3 Žádné ustanovení tohoto článku 7 ani celé smlouvy nesmí být považováno za vyloučení 
nebo omezení odpovědnosti kterékoli ze stran: (I) v souvislosti se ztrátou nebo škodou 
způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti smluvní stranou nebo jejími vedoucími pra-
covníky, zaměstnanci, zástupci nebo smluvními partnery; nebo (II) v souvislosti se zraněním, 
poškozením zdraví nebo úmrtím osoby, které způsobila smluvní strana nebo její vedoucí pra-
covníci, zaměstnanci, zástupci nebo smluvní partneři. (III) v souvislosti s úhradou částek splat-
ných podle této smlouvy; nebo (IV) v souvislosti s jinou odpovědností, kterou nelze vyloučit ze 
zákona.

7.4 V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony musí být nárok na náhradu za ztrátu 
nebo škodu (s výjimkou nároku na náhradu škody vyplývajícího z článku 7.3 Všeobecných 
obchodních podmínek služby Webfleet) oznámen společnosti Webfleet Solutions do dvanácti 
(12) měsíců ode dne, kdy byla škoda způsobena; v opačném případě se tento nárok považuje 
za neplatný.

7.5 Veškeré záruky, podmínky nebo jiné podmínky vyplývající ze zákona, které nejsou 
vyjádřeny ve smlouvě, jsou v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony ze smlouvy 
vyloučeny.

8 – Mlčenlivost
Není-li to výslovně povoleno ve 
smlouvě nebo vyžadováno zákonem, 
žádná ze smluvních stran během trvání 
této smlouvy ani po jejím ukončení 
nesmí třetí straně přímo či nepřímo vy-
zradit, sdělit ani jinak předat důvěrné 
informace. Ustanovení tohoto článku 
8 se nevztahuje na informace, u 
nichž může přijímající smluvní strana 
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prokázat, že (I) jsou nebo se staly veřejně známé jinak než porušením závazku mlčenlivosti, (II) je 
přijímající smluvní strana měla k dispozici bez toho, že by bylo jejich sdělování omezeno, již přede 
dnem jejich získání od sdělující smluvní strany, (III) byly získány od třetí strany, která je nabyla 
zákonným způsobem, přičemž není vázána závazkem omezujícím jejich zveřejnění nebo (IV) byly 
vytvořeny nezávisle bez přístupu k důvěrným informacím.

Přijímající smluvní strana může důvěrné informace získané od sdělující smluvní strany sdělit, 
vyžaduje-li to zákon, nebo aby splnila příkaz soudu nebo jiného státního či regulačního orgánu, 
v jehož působnosti se nachází, za předpokladu, že přijímající smluvní strana: (I) přiměřeným 
způsobem písemně upozorní sdělující smluvní stranu, aby tato měla možnost žádat o vydání 
soudního příkazu nebo jiného vhodného prostředku nápravy, a poskytne sdělující smluvní straně 
veškerou potřebnou součinnost k dosažení tohoto příkazu či prostředku nápravy;

(II) sdělí pouze ty informace, které státní nebo regulační orgán požaduje, a (III) vynaloží přiměřené 
úsilí k důvěrnému zacházení se všemi důvěrnými informacemi, které byly takto zpřístupněny.

9 – Různé
9.1 Žádná ze smluvních stran nesmí svá práva ani povinnosti vyplývající ze smlouvy zcela ani 
zčásti postoupit, předat v rámci dílčí smlouvy, převést ani s jimi jinak nakládat bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany, přičemž však společnost Webfleet Solutions může 
kteroukoli část svých práv a povinností vyplývajících ze smlouvy zcela i zčásti postoupit, předat 
v rámci dílčí smlouvy, převést či s nimi naložit ve prospěch kteréhokoli ze svých přidružených 
subjektů bez předchozího souhlasu klienta.

9.2. Nezákonnost, neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení smlouvy nemá vliv na 
zákonnost, platnost nebo vymahatelnost zbývající části ustanovení nebo odstavce, který příslušné 
ustanovení obsahuje, nebo jakéhokoli jiného ustanovení smlouvy. Není-li dotčena zbývající část 
tohoto ustanovení, smluvní strany musí vynaložit veškeré přiměřené úsilí, aby v přiměřené době 
sjednaly zákonnou a přiměřenou úpravu smlouvy, která v maximálním možném rozsahu dosáhne 
téhož účinku, který by byl dosažen tímto dotčeným ustanovením nebo jeho částí.

9.2 S výjimkou ustanovení 7.4 těchto Všeobecných obchodních podmínek služby Webfleet 
nejsou právy smluvních stran vyplývajících ze smlouvy nijak dotčena ostatní práva a prostředky 
nápravy, které smluvním stranám náleží, přičemž pokud smluvní strana neuplatní některé právo 
vyplývající ze smlouvy či je uplatní opožděně, pak se to neznamená, že se jej podle této smlouvy 
zříká.

9.3 Není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak, není změna smlouvy platná ani závazná, 
pokud není provedena písemně.

9.4 Společnost Webfleet Solutions může tyto Všeobecné obchodní podmínky služby Webfleet 
(včetně popisů produktů a služeb) jednostranně měnit, přičemž tyto změny budou účinné ke dni, 
kdy na ně byl klient upozorněn.

9.5 Veškerá oznámení, souhlasy, vzdání se práv a jiná sdělení podle této smlouvy musí být 
písemná, v angličtině a musí být doručena osobně nebo zaslána poštou, doporučeným dopisem, 
expresní kurýrní službou nebo e-mailem na příslušné adresy uvedené ve smlouvě (nebo na adresy, 
které může strana občas oznámit druhé straně). Oznámení se stává účinným okamžikem přijetí 
a za přijaté je považováno okamžikem doručení (je-li doručeno osobně, doporučeným dopisem 
nebo expresním kurýrem) nebo okamžikem úspěšného přenosu (pokud bylo doručeno elektron-
ickou poštou).

9.6 Společnost Webfleet Solutions poskytne klientovi na požádání kopii všech těchto údajů, 
které má v držení na základě smlouvy, a neprodleně informuje klienta, pokud se některý z těchto 
údajů ztratí nebo je zničen nebo se stane poškozeným, vadným nebo nepoužitelným. Společnost 
Webfleet Solutions tato data obnoví na své náklady.

10 – Řešení sporů a rozhodné právo
Každý spor vyplývající ze smlouvy bude v prvé instanci řešit věcně příslušný soud v Praze, který 
bude mít výlučnou pravomoc rozhodovat veškeré takové spory. Smlouva se řídí českým právem.
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