OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBJEDNÁNÍ, VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PAMĚŤOVÝCH
KARET DO DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU PRO CVIČNÉ ÚČELY
I. Obecná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky pro objednání, vydání a používání paměťových karet
do digitálního tachografu pro cvičné účely (dále jen „OP“) vydává Centrum služeb
pro silniční dopravu, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1,
IČO: 70898219 (dále jen „CSPSD“ nebo „prodávající“). CSPSD je státní
příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo dopravy České
republiky.
2. Tyto OP upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), vzájemná práva a povinnosti smluvních
stran vyplývající z obchodních závazkových vztahů vzniklých na základě kupní
smlouvy (dále jen „smlouva“ nebo „kupní smlouva“) nebo v souvislosti s ní,
uzavřené mezi CSPSD jako prodávajícím a podnikatelem ve smyslu § 420 OZ jako
kupujícím (dále jen „kupující“), při prodeji a koupi zboží nabízeného CSPSD
určených oprávněným osobám specifikovaným níže v těchto OP, a to způsobem
a za podmínek dále stanovených v těchto OP.
3. Uveřejnění nabídky zboží na webové stránce CSPSD nelze považovat za nabídku
na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1732 OZ. Uzavření kupní smlouvy
je upraveno dále v těchto OP.
4. Podle těchto OP se kupujícím rozumí vždy jen právnická či fyzická osoba
vystupující v těchto závazkových vztazích jako podnikatel dle § 420 OZ, který
je zároveň oprávněnou osobou ve smyslu odst. 5. tohoto článku, a nejedná
se tedy o spotřebitele ve smyslu ustanovení § 419 OZ. Na tyto závazkové vztahy
z kupní smlouvy se proto neuplatní příslušná zákonná ustanovení na ochranu
spotřebitelů upravená v OZ a zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tyto
OP se nevztahují na spotřebitele. Spotřebitelé nejsou oprávněni pořizovat zboží
nabízené prodávajícím.
5. Kupujícím zboží dle těchto OP může být výhradně osoba zajišťující, v rámci svého
podnikání, činnosti uvedené v čl. II. odst. 2. a 3. těchto OP, tj. vzdělávání řidičů
velkých vozidel, odpovědných zástupců dopravních společností, manažerů a pro
praktický výcvik v autoškolách nebo výuku a výcvik osob provádějících ověřování
tachografů v autorizovaných metrologických střediscích (dále také jen
„oprávněná osoba“).
6. Kupující, pokud se jedná o fyzickou osobu – podnikatele, uzavřením smlouvy
stvrzuje, že poskytl všechny své osobní údaje dobrovolně. Všechna jeho práva
vyplývající z platných právních předpisů České republiky a z Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“),
nejsou tímto dotčena. Kupující bere na vědomí, že informace o zpracování
osobních údajů ve smyslu čl. 13 GDPR je dostupná na webových stránkách CSPSD
zde.
7. Uhrazením zálohové faktury dle těchto OP kupující potvrzuje, že se seznámil
s kompletním zněním těchto OP dostupnými zde, jakož i s informací o zpracování
osobních údajů dostupnou zde, že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném
a účinném v momentě odeslání zálohové faktury.
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Předběžná objednávka musí obsahovat tyto údaje:
a) identifikační údaje kupujícího, tj. obchodní firmu (popř. jméno a příjmení
fyzické osoby-podnikatele), sídlo, IČO, DIČ, kontaktní údaje (telefon a e-mailová
adresa),
b) druh činnosti, kterou se kupující ve vztahu k používání karet zabývá,
c) typ karet o něž má kupující zájem (řidiče, podniku, dílny),
d) množství karet o něž má kupující zájem (u každého typu zvlášť),
e) způsob odběru zboží:
(i) osobně na adrese Smilova 317, 530 02 Pardubice (osobní odběr je možný
v termínu dle předchozí telefonické domluvy na tel. +420 725 480 832)
nebo
(ii) poštou. V případě, že je zvolen způsob odběru poštou, i adresu místa
dodání zboží. Nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být
dodáno na adresu sídla/místa podnikání kupujícího.
5. Pokud kupující odesílá prodávajícímu první objednávku, je povinen zároveň s ní
odeslat své identifikační dokumenty za účelem ověření oprávnění k nákupu zboží:
a) kopii výpisu z obchodního rejstříku (je-li v něm kupující zapsán),
b) kopii živnostenského listu,
c) kopii osvědčení o DIČ.
Kupující je povinen prodávajícímu bezodkladně ohlásit veškeré změny
v identifikačních dokladech dle písm. a) až c), ke kterým dojde po odeslání
identifikačních dokladů.
6. Kupující odpovídá za věcnou správnost zaslané předběžné objednávky dle těchto
OP.
7. Prodávající po obdržení předběžné objednávky ověří, zda je kupující oprávněnou
osobou. Je-li kupující oprávněnou osobou, učiní prodávající kupujícímu návrh
na uzavření kupní smlouvy (ofertu) zasláním zálohové faktury na požadovaný,
resp. dostupný, typ a počet karet prostřednictvím e-mailu kupujícího, uvedeného
v předběžné objednávce. Zálohová faktura je vystavena se splatností 14 dnů.
V příloze e-mailu se zálohovou fakturou budou kupujícímu zaslány rovněž tyto OP.
8. Kupující akceptuje návrh na uzavření kupní smlouvy uhrazením zálohové faktury
ve lhůtě splatnosti. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem připsání platby
dle zálohové faktury na účet prodávajícího. Uhrazením zálohové faktury
(akceptací) vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti,
jež jsou vymezeny v předběžné objednávce, zálohové faktuře, těchto OP
a příslušných ustanoveních OZ. Uhrazením zálohové faktury kupující potvrzuje,
že se s těmito OP seznámil a souhlasí s nimi. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání
všech jejích náležitostí je vyloučeno a stejně tak je vyloučeno uzavření kupní
smlouvy s odchylkou měnící podstatně či nepodstatně kupní smlouvu, ledaže
se na tom prodávající a kupující výslovně písemně dohodnou.
9. V případě, že finanční objem za dodání karet u téhož objednatele překročí částku
50 000 Kč bez DPH, bude objednávka uveřejněna v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů, v registru smluv a kupní smlouva v takovém případě nabývá
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
10. Předběžné objednávky budou uloženy v systémech prodávajícího po dobu
platnosti karet.

II. Specifikace zboží a cena
1. Zbožím se dle těchto OP rozumí paměťové karty do digitálního tachografu
pro cvičné účely (dále jen „karty“). CSPSD nabízí tyto druhy karet:
a) karty řidiče,
b) karty podniku,
c) karty dílny.
2. Karty řidiče a podniku jsou určeny výhradně pro potřeby vzdělávání řidičů velkých
vozidel, odpovědných zástupců dopravních společností, manažerů, a pro
praktický výcvik v autoškolách.
3. Testovací karty dílny jsou určeny výhradně pro výuku a výcvik osob provádějících
ověřování tachografů v autorizovaných metrologických střediscích.
4. Aktuální ceny karet jsou vždy uvedeny na webové stránce CSPSD. Prodávající si
vyhrazuje měnit cenu zboží kdykoli dle svého uvážení, tím není nikdy dotčena
cena zboží, dle již uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
Všechny ceny jsou smluvní.

IV. Dodací podmínky, místo a čas dodání
1. Prodávající se zavazuje splnit předmět plnění definovaný v kupní smlouvě do 5
týdnů od konce lhůty k zaslání předběžných objednávek v případě, že byla
předběžná objednávka zaslána ve lhůtě pro zasílání předběžných objednávek,
jinak do 4 týdnů od účinnosti kupní smlouvy, pokud nebude mezi kupujícím
a prodávajícím dohodnuto jinak.
2. Místem plnění je dodací adresa uvedená v předběžné objednávce kupujícího
nebo, v případě zvolení možnosti osobního odběru, provozovna CSPSD na adrese
Smilova 317, 530 02 Pardubice. Osobní odběr je možný v termínu dle předchozí
telefonické domluvy na tel. +420 725 480 832.
3. Kupující je povinen prodávajícího neprodleně písemně informovat o jakékoli
změně místa dodání karet. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou
nesprávným nebo opožděným dodáním karet, byla-li škoda způsobena porušením
povinnosti kupujícího podle tohoto článku a čl. III. odst. 1., 4. a 7.
4. Dopravu na adresu určenou kupujícím zajišťuje prodávající osobně nebo
prostřednicím jím zvoleného přepravce či poštovního doručovatele. Náklady
dopravy nese, v případě objednávky kupujícího v hodnotě vyšší než 2 000 Kč bez
DPH, prodávající. V případě objednávky kupujícího v hodnotě do 2 000 Kč bez DPH
je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poštovné a balné v hodnotě 100 Kč
bez DPH (tj. 121 Kč vč. DPH) s výjimkou osobního odběru na adrese provozovny
CSPSD, kdy se poštovné ani balné neúčtuje. Náklady na poštovné a balné budou
kupujícímu účtovány v zálohové faktuře. Zvolený způsob odběru zboží není
kupující po vystavení zálohové faktury oprávněn měnit.
5. Spolu s osobně dodanými kartami na dodací adresu (tj. provozovnu kupujícího),
případně do sídla/místa podnikání kupujícího dle dohody s kupujícím, předá
prodávající kupujícímu dodací list, v němž je uvedena přesná identifikace
dodaných karet a jejich množství. Kupující je povinen po zkontrolování karet
na dodací list uvést jméno a totožnost přebírající osoby, čitelně ho podepsat,
orazítkovat a potvrdit tak převzetí karet. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn
odmítnout karty kupujícímu předat. V případě dodání zboží přepravcem
je kupující povinen potvrdit převzetí zásilky přepravci; toto potvrzení nahrazuje
dodací list.

III. Předběžná objednávka a uzavření smlouvy
1. Kupující oznámí svůj zájem uzavřít kupní smlouvu doručením předběžné
objednávky (dále jen „předběžná objednávka“) prodávajícímu způsobem
uvedeným níže v těchto OP. Zaslání předběžné objednávky prodávajícímu není
návrhem na uzavření kupní smlouvy.
2. Prodávající uveřejní, alespoň jedenkrát v kalendářním roce, lhůtu k zasílání
předběžných objednávek karet na příslušný kalendářní rok na své webové stránce
(dále jen „lhůta k zasílání předběžných objednávek“). Při zaslání předběžné
objednávky mimo lhůtu k zasílání předběžných objednávek nelze dostupnost
karet garantovat. Výroba karet je zajišťována zpravidla jedenkrát ročně. Skladové
zásoby prodávajícího jsou omezené.
3. Předběžnou objednávku je možné prodávajícímu doručit:
a) prostřednictvím e-mailové adresy: karty@cspsd.cz,
b) prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu: Centrum služeb
pro silniční dopravu, Smilova 317, 530 02 Pardubice,
c) osobně na adrese provozovny prodávajícího Smilova 317, 530 02 Pardubice,
a to po předchozí telefonické domluvě na tel. +420 725 480 832.
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OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBJEDNÁNÍ, VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PAMĚŤOVÝCH
KARET DO DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU PRO CVIČNÉ ÚČELY
V. Nebezpečí škody, vlastnické právo
1. Nebezpečí škody na kartách přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaných
karet. Kupující nabývá vlastnické právo ke kartám převzetím.
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VI. Podmínky užití karet
1. Karty smí užívat výhradně oprávněná osoba ve smyslu čl. I. odst. 5 těchto OP,
tj. osoba zajišťující vzdělávání řidičů velkých vozidel, odpovědných zástupců
dopravních společností, manažerů a pro praktický výcvik v autoškolách nebo
osoba zajišťující výuku a výcvik osob provádějících ověřování tachografů
v autorizovaných metrologických střediscích. Karty smí v souladu s těmito OP
užívat rovněž zaměstnanec oprávněné osoby pověřený výkonem činnosti dle
předchozí věty.
2. Kupující koupí karet prohlašuje, že typ a množství zakoupených karet odpovídá
potřebám kupujícího pro zajišťování činností dle předchozího odstavce,
tj. že odpovídá typu a počtu provozovaných cvičných tachografů, rozšířenému
o počet náhradních karet.
3. Karty nesmí být přeprodávány, pronajímány nebo přenechány k dlouhodobému
užívání jiné osobě.
4. Karty smějí být užívány pouze spolu s tzv. cvičnými tachografy, tj. s tachografy,
které obsahují testovací klíč. Při vložení karty do tachografu vybaveného veřejným
klíčem (běžný tachograf v provozu) dojde k jejímu vysunutí a záznamu události
o použití neplatné karty do paměti tachografu.
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práv a povinností z kupní smlouvy. Veškeré informace o kupujících jsou
uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky a GDPR.
Kupující je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a je povinen
bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních
údajích.
Prodávající svou povinnost informovat kupujícího o zpracování osobních údajů
v rozsahu podle čl. 13 GDPR plní prostřednictvím samostatného dokumentu, který
je uveřejněn na webové stránce prodávajícího zde.

X. Ostatní ustanovení
1. Kupující bere na vědomí, že karty ve smyslu těchto OP nejsou karty vydané
ve smyslu nařízení (EU) 165/2014 nebo nařízení (EU) 2016/799. Na karty
vydávané a používané dle těchto OP se vztahují odlišná pravidla, jež jsou součástí
těchto OP.
2. CSPSD si vyhrazuje právo neprodat opětovně kartu kupujícímu, který
při předchozí koupi nedodržel tyto OP, zejména pak podmínku uvedenou v čl. VI.
odst. 3.
3. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími
osobami skutečnosti tvořící obchodní tajemství a jiné informace obchodní,
výrobní či technické povahy, pokud nejsou v obchodních kruzích zcela běžně
dostupné nebo nejde o skutečnosti všeobecně známé.
4. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se v otázkách těmito OP neupravených řídí
právem České republiky, zejména OZ.
5. Smluvní strany mohou změnit, vyloučit či doplnit některá ustanovení těchto OP
pouze písemnou dohodou obou stran.
6. Prodávající je oprávněn tyto OP kdykoliv změnit. Pro jednotlivé kupní smlouvy
platí OP ve znění účinném ke dni zaslání zálohové faktury kupujícímu (oferta).
7. Tyto OP nabývají účinnosti dnem 5. května 2022.

VII. Vady karet, reklamace a odpovědnost za vady
1. Prodávající je povinen dodat předmět plnění v množství, jakosti, provedení
a balení, jež určuje smlouva. Kupující je povinen při převzetí zboží (karty) řádně
zkontrolovat, zda odpovídá dohodnutým podmínkám.
2. Nesplní-li prodávající povinnosti týkající se jakosti, provedení, množství, zabalení
a dalších dokladů ke zboží požadovaných právními předpisy, má zboží vady. Vadou
je i dodání jiného zboží, než je dohodnuto, a též vady v dokladech nutných
k používání zboží. Za vady se pro tyto účely a pro uplatnění práv z odpovědnosti
považují i právní vady dodaného zboží. Za právní vadu se nepovažuje změna v
právních předpisech, v důsledku které, se stane zboží neupotřebitelné pro
původně právními předpisy stanovený účel.
3. Má-li zboží vady, o kterých prodávající ví, je povinen upozornit na ně kupujícího
při uzavírání smlouvy a na tyto vady poskytnout slevu z kupní ceny.
4. Prodávající odpovídá za vady, které budou zjištěny při předávání zboží nebo
při prohlídce dodaného zboží učiněné nejpozději do 3 pracovních dnů
po přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Při zjištění,
že dodané zboží vykazuje vady, má kupující povinnost tuto skutečnost sdělit
prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Nejpozději však do 5 pracovních dnů ode
dne zjištění vad. V oznámení vad musí být vada popsána. Kupující musí také
v oznámení vad uvést požadovaný způsob náhrady. Při zjištění, že dodané zboží
nebo jeho část vykazuje vady, má kupující na základě své volby zároveň právo buď:
a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné
v přiměřené lhůtě, nejpozději do 30 dnů od oznámení vad, jedná-li se o vady,
jež činí dodané zboží nepoužitelným, nebo
b) požadovat, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, odstranění vad
dodáním chybějícího zboží do 30 dnů od oznámení vady prodávajícímu, nebo
c) požadovat odstranění právních vad do 15 dnů od oznámení vady
prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo
d) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže se jedná o vady opravitelné,
vadu je povinen prodávající odstranit do 30 dnů od oznámení vady
prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo
e) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
f) odstoupit od smlouvy.
5. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady
tohoto plnění platí ustanovení těchto OP, zejména ustanovení týkající se místa
a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
VIII. Platnost karet a zacházení s kartami
1. Podobně jako u běžných karet tachografu je platnost karty řidiče a karty podniku
výrobcem nastavena na pět let. Platnost testovací karty dílny je výrobcem
nastavena na jeden rok.
2. Pokud chce kupující zajistit karty s navazující platností, musí v posledním roce
platnosti karet učinit předběžnou objednávku na dodání nových karet.
3. Karta je elektronické zařízení s vysokou citlivostí. Při vystavení silnému
elektromagnetickému nebo elektrostatickému poli, může dojít k jejímu úplnému
zničení. Rovněž je třeba zachovat běžné provozní podmínky, pokud jde o vlhkost
a teplotu. Vystavení karty extrémně nízkým nebo vysokým teplotám může
znamenat její zničení. Mechanická odolnost je, zejména v části kontaktních plošek
čipu, limitovaná. Karty jsou konstruovány tak, aby při běžném denním používání
zůstaly funkční po celou dobu platnosti. V případě jejich velmi častého vkládání
a vyjímání z tachografu vícekrát denně může být však doba jejich funkčnosti
podstatně snížena.
4. CSPSD nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním
karty v tachografu.
IX. Ochrana osobních údajů
1. Prodávající v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy zpracovává osobní údaje
poskytnuté kupujícím v rozsahu nezbytném pro splnění kupní smlouvy,
tj. fakturační a kontaktní údaje případně další údaje uváděné kupujícím při koupi
karet. Osobní údaje mohou být zpracovány a shromažďovány pro účely realizace
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