DEALERSKÁ SMLOUVA
(Smlouva o obchodní spolupráci)
Smluvní strany
Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupená:
Funkce:
Složka Výpisu v OR:

Tech Data Distribution, s.r.o.
Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4
407 67 701
CZ40767701
CZK - 2034630106/2600
Petr Pavlíček
na základě plné moci
C 2571 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupená:
Funkce:
Složka Výpisu v OR:

Tech Data AS Czech s.r.o.
Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4
250 79 191
CZ25079191
CZK - 2552400108/2600
Pavel Salák
Jednatel
C 47833 vedená u Městského soudu v Praze
společně dále jen „distributor“

Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupená:
Funkce:
Složka Výpisu v OR:
dále jen „dealer“
I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Touto smlouvou smluvní strany definují podmínky vzájemné spolupráce v oblasti prodeje zboží a poskytování služeb, které
dealer nakupuje od distributora za účelem jejich dalšího obchodního využití (zejm. prodeje, pronájmu či poskytování služeb třetím
osobám v oblasti informačních a komunikačních technologií).
2. Tato smlouva vzájemně upravuje vztahy, práva a povinnosti mezi stranami, které jsou blíže popsány v příslušných
„Všeobecných obchodních podmínkách“ konkrétní právní entity distributora (dále jen „Obchodní podmínky“), se kterou dealer
uzavírá dílčí smlouvu, resp. které zasílá objednávku. Právní vztahy mezi dealerem a jednotlivou právní entitou na straně distributora
se vždy řídí Obchodními podmínkami dané právní entity (tj. buďto Obchodními podmínkami společností Tech Data Distribution,
s.r.o., nebo Tech Data AS Czech s.r.o.). Obchodní podmínky distributor veřejně vydává a s jejich zněním byl dealer seznámen.
3. Jednotlivé Obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetové adrese: www.techdata.cz
4. Smluvní strany jsou podnikatelé ve smyslu § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
II.
PRÁVA A POVINNOSTI DISTRIBUTORA
1. Distributor se zavazuje dodat dealerovi zboží či mu poskytnout službu za podmínek specifikovaných v konkrétní objednávce a
dle platných Obchodních podmínek.
2. Distributor předpokládá potřebu provádění změn Obchodních podmínek a smluvní strany sjednávají právo distributora
Obchodní podmínky později jednostranně změnit (novelizovat). Distributor zveřejní novelizované znění Obchodních podmínek na
svých www stránkách (www.techdata.cz) v síti Internet. Dealerovi je změna Obchodních podmínek oznámena okamžikem
Dealerská smlouva (CZ_zákazník)

1

verze 10/2020

uveřejnění Obchodních podmínek na internetových stránkách distributora (www.techdata.cz). Na novelizaci Obchodních podmínek
distributor upozorní také upoutávkou na první (výchozí) stránce aplikace internetového obchodu InTouch, kterou provozuje pro
registrované dealery.
Novelizované Obchodní podmínky se stávají platnými a účinnými pátý den po jejich zveřejnění na www stránkách distributora
(www.techdata.cz). Distributor zašle informaci o změně Obchodních podmínek i na kontaktní e-mail dealera.
3. Dealer má právo změnu Obchodních podmínek odmítnout výpovědí této smlouvy. Výpovědní doba je v tomto případě 5 dní a
počíná dnem doručení písemné výpovědi distributorovi.
4. Smluvní strany tímto výslovně ujednaly, že v případě výpovědi smlouvy dealerem z důvodu nesouhlasu s novelizací
Obchodních podmínek dle předchozího odstavce je každá objednávka dealera doručená distributorovi během výpovědní lhůty a po
nabytí platnosti novelizovaných Obchodních podmínek považována za souhlas s jejich novelizovaným zněním až do okamžiku
skončení platnosti smlouvy a použije se tato novelizovaná úprava Obchodních podmínek.
5. V ostatním platí ustanovení čl. V. odst. 3. této smlouvy.
III.
PRÁVA A POVINNOSTI DEALERA
1. Dealer se podpisem této smlouvy zavazuje dodržovat platné Obchodní podmínky.
2. Dealer se zavazuje zaplatit kupní cenu dle sjednaných podmínek s distributorem. Splatnost kupní ceny se řídí Obchodními
podmínkami a na jejich základě údaji uvedenými v objednávce dealera.
3. Dealer při prodeji třetím subjektům vystupuje pod vlastním jménem a příjmením (platí pro fyzické osoby) nebo pod vlastní
obchodní firmou (platí pro právnické osoby) a nesmí spojovat distributora se zbožím, ledaže se strany dohodnou jinak.
4. Po dobu platnosti této smlouvy se dealer zavazuje řádně a bez zbytečného odkladu informovat distributora o změnách svých
právních poměrů, jež mohou mít význam pro tento smluvní vztah a vztahy související. Jakékoli změny svého zápisu v obchodním
rejstříku nebo živnostenském oprávnění je dealer povinen doložit příslušným výpisem z obchodního rejstříku nebo živnostenského
rejstříku.
5. Dealer prohlašuje, že mu byl ze strany distributora zřízen přístup do aplikace internetového obchodu InTouch a přístupové
údaje včetně vygenerovaného hesla obdržel před podpisem této smlouvy.
IV.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Pro případ prodlení dealera s placením kupní ceny má distributor právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý kalendářní den prodlení. Datem úhrady je vždy datum připsání platby na účet distributora. Ustanovením o smluvní
pokutě není dotčen nárok na náhradu škody. Zaplacená smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.
2. Obě smluvní strany se zavazují k dodržování autorských práv dle ustanovení autorského zákona, patentových práv, práv
založených na obchodním tajemství a k respektování ochranných známek.
3. Dealer a distributor výslovně uznávají elektronickou formu komunikace mezi distributorem a dealerem prostřednictvím
elektronických komunikačních nástrojů, zejména, nikoliv však výlučně, elektronické pošty (e-mail), komunikačních aplikací nebo
prostřednictvím internetové sítě (www) za platnou a závaznou pro smluvní strany, a to zejména při uzavírání konkrétních kupních
smluv (objednávky prostřednictvím e-mailu, resp. www obchodních aplikací distributora, zejm. systém InTouch), dealer je odpovědný
za případné zneužití jemu sdělených hesel pro vstup do www prostoru distributora.
4. Ve smyslu § 7 odst. (2) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, dealer souhlasí
s využitím elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení distributora.
5. Dealer souhlasí s nahráváním všech jeho telefonických hovorů s distributorem.
V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.
2. Tato smlouva se smluvními stranami prohlašuje za nedílnou součást všech do budoucna uzavíraných konkrétních kupních
smluv (tj. objednávek a dodávek).
3. Platnost této smlouvy lze ukončit písemnou dohodou všech smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních
stran. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé straně.
4. Ukončení platnosti této smlouvy nezbavuje smluvní strany povinnosti splnit své splatné závazky. Zároveň tím není dotčena
povinnost náhrady škody, smluvních pokut a povinnost vykonání jiného plnění jako důsledku odpovědnosti za porušení smluvních
povinností.
5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která
zůstávají nadále platná a účinná. Smluvní strany se zavazují dohodou bezodkladně po takovémto případném zjištění nahradit
neplatné ustanovení novým ustanovením platným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu neplatného
ustanovení a nebude představovat zejména zřejmý prospěch či neprospěch žádné strany na úkor či ve prospěch strany druhé.
6. Konkrétní kupní smlouva se řídí příslušnými Obchodními podmínkami platnými v okamžiku doručení objednávky dealera
distributorovi (resp. dané právní entitě distributora). To platí též po dobu výpovědní lhůty, a to i v případě, kdy byla výpověď podána
z důvodu nesouhlasu s novelizací Obchodních podmínek (čl. II. odst. 3. a 4. této smlouvy).
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7. Distributor neodpovídá za žádné obchodní ztráty, které dealerovi vzniknou v přímé i nepřímé souvislosti s ukončením platnosti
této smlouvy.
8. Tato smlouva nahrazuje veškerá ujednání (písemná i ústní) mezi smluvními stranami uzavřená v minulosti týkající se předmětu
této smlouvy. Změny a doplňky je možné provádět pouze písemnou formou.
9. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající českým právem a příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku. Pro případ sporu se sjednává místní příslušnost věcně příslušného soudu prvního stupně takto: je-li dána
věcná příslušnost krajského soudu, je místně příslušným Městský soud v Praze, je-li dána věcná příslušnost okresního soudu, je
místně příslušným Obvodní soud pro Prahu 4.
10. Smluvní strany si pro práva vyplývající z této smlouvy sjednávají promlčecí lhůtu v délce 5 let. Promlčecí lhůta začíná plynout
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
11. Dealer svým podpisem stvrzuje, že: i) se seznámil s aktuálními Obchodními podmínkami, ii) výpovědní doba v čl. II odst. 3 této
smlouvy je dostatečná.
12. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží distributor a 1 dealer.
13. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, obsah smlouvy je jim plně srozumitelný a
na důkaz toho připojují své podpisy.
Přílohy:
Všeobecné obchodní podmínky Tech Data Distribution, s.r.o. platné ke dni podpisu této smlouvy;
Všeobecné obchodní podmínky Tech Data AS Czech s.r.o. platné ke dni podpisu této smlouvy; a
kopie plné moci.
Za dealera
V _____________________ dne ___________

Podpis: _________________________
Jméno: ……………………………………
Funkce: ……………………………………
Za:

……………………………………

Za distributora
V Praze dne __________________

V Praze dne __________________

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Za:

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Za:

____________________
Petr Pavlíček
Na základě plné moci
Tech Data Distribution, s.r.o.
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____________________
Pavel Salák
Jednatel
Tech Data AS Czech s.r.o.
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