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dTest, o.p.s. 

se sídlem Černomořská 419/10 101 00 Praha 10 - Vršovice  

IČ: 45770760, DIČ: CZ45770760 

zastoupena ředitelkou Ing. Eduardou Hekšovou 

email: podnikatel@dtest.cz 

(dále jen "poskytovatel") na straně jedné 

 

a 

 

DOPLNIT  

se sídlem podnikání: DOPLNIT 

IČ: DOPLNIT, DIČ: DOPLNIT 

zastoupena: DOPLNIT 

e-mail: DOPLNIT 

(dále jen "nabyvatel") na straně druhé 

 

(dále společně též jako "smluvní strany") 

uzavírají podle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto 

 

Licenční smlouvu číslo: DOPLNIT 
(dále jen "smlouva") 

 

1. Preambule 

1.1. Poskytovatel je neziskovou obecně prospěšnou společností, jejímž cílem je mj. snaha 

o naplňování spotřebitelské legislativy a zájem na ochraně práv a zájmů spotřebitelů 

před nezákonným a neetickým jednáním ze strany podnikatelů, čímž přispívá ke 

kultivaci soutěžního podnikatelského prostředí a k vytváření podmínek pro korektní 

podnikání. Jelikož k nezákonnému a neetickému jednání ze strany obchodníků 

dochází při internetovém prodeji obvykle s odkazem na užívané obchodní podmínky 

a na jejich podkladě, vytkl si poskytovatel jako jeden z cílů v oblasti prodeje zboží 

prostřednictvím internetu snahu o zvýšení úrovně obchodních podmínek tak, aby 

nedocházelo šířením nezákonných či zneužívajících obchodních podmínek k 

poškozování práv spotřebitelů a souvisejícímu vzniku sporů. Tento cíl poskytovatel 

naplňuje mimo jiné zpracováním návodu pro vytvoření obchodních podmínek 

uveřejněného na stránkách www.dtest.cz. Dále dTest umožňuje obchodníkovi  

dobrovolně vstoupit do systému zvyšování kvality obchodních podmínek a jejich 

certifikace značkou dTest obchodní podmínky (dále jen „systém“), a zajistit tak soulad 

obchodních podmínek s proklamovanými cíli poskytovatele buď v minimálním 

certifikovaném rozsahu zaměřeném na dodržení zákonného standardu, nebo ve dvou 

vyšších nadstandardních úrovních.  

1.2. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu zejména s přihlédnutím k ochraně autorských 

práv v souladu s právními předpisy.  

 

2. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout nabyvateli licenci k užití 

obchodních podmínek (dále jen „ OP“) a značky dTest  (dále jen „značka dOP“)blíže 

specifikované v této smlouvě a závazek nabyvatele užívat značku dOP a OP v souladu 

se zněním této smlouvy, Všeobecných podmínek programu zvyšování kvality obchodních 

podmínek a jejich certifikace značkou dOP (dále jen „Všeobecné podmínky“), Grafickým 

manuálem pro využití značky dOP (dále jen „Grafický manuál“), a zněním OP upravených 

pro nabyvatele postupem podle čl. 2.2. Všeobecných podmínek a uhradit poskytovateli za 
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užívání licence odměnu dle článku 6. této smlouvy.  

 

V případě neoprávněného užití značky dOP a OP, popř. porušení ustanovení této 

smlouvy, všeobecných podmínek, grafického manuálu, je nabyvatel povinen uhradit 

poskytovateli smluvní pokutu. 

 

3. Specifikace značky dOP a OP 

Značka dOP je složena z loga poskytovatele a z části popisné obsahující název obchodu, 

dobu platnosti udělené značky a úroveň dosaženého celkového hodnocení obchodních 

podmínek nabyvatele vyjádřeného počtem hvězdiček na vzestupné hodnotící škále 1 – 3 

a barevného označení (bronzová, stříbrná nebo zlatá). Grafická specifikace je uvedena v 

Grafickém manuálu.  

OP se skládají ze schváleného znění obchodních podmínek upraveného pro nabyvatele, 

na jehož základě je pak nabyvateli poskytována značka dOP. 

 

4. Licence 

4.1. Poskytovatel prohlašuje, že mu závazky vůči třetím osobám nebrání v uzavření této 

smlouvy, ani v plnění, zejména že je oprávněn k udělení licence k užití značky dOP 

a OP nabyvateli. Nabyvatel je oprávněn umisťovat, uveřejňovat a vystavovat značku 

dOP a OP na webových stránkách specifikovaných v čl. 5. této smlouvy, a v případě 

značky dOP vždy jen s hypertextovým odkazem (proklikem) na webové stránky 

poskytovatele www.dtest.cz/dop k ověření platnosti certifikace. Značku dOP lze 

uvádět jen v souvislosti s obchodem uvedeným na značce. Další podmínky užívání 

značky dOP a OP upravují Všeobecné podmínky a Grafický manuál. 

4.2. Licence ke značce dOP a OP je poskytována jako licence nevýhradní. 

4.3. Udělená licence je při splnění sjednaných podmínek udělena na dobu jednoho roku. 

Doba platnosti značky dOP a OP bude uvedena ve značce dOP (čl. 5. této smlouvy). 

4.4. K návrhu nabyvatele doručeného poskytovateli nejpozději ve lhůtě do 30 (slovy třicet) 

dnů před uplynutím platnosti značky dOP a OP lze platnost licence na základě 

písemného dodatku smlouvy prodloužit vždy o dalších 12 (slovy dvanáct) měsíců. Na 

prodloužení smlouvy není právní nárok. 

4.5. Územní rozsah licence je omezen na území České republiky a Slovenské republiky. 

4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají možnost poskytovatele Grafický manuál, OP, 

jakož i Všeobecné podmínky jednostranně měnit v zájmu zachování kontinuity a 

kvality systému. Odměna za užívání licence, specifikace a výše sankcí za porušení 

smluvních povinností zůstanou případnými změnami po dobu trvání smlouvy 

nedotčeny. Pakliže nabyvatel nebude souhlasit s provedenými změnami, je oprávněn 

od smlouvy za podmínek uvedených v čl. 8.2. písmene c) Všeobecných podmínek 

odstoupit.  

 

5. Označené obchodní podmínky 

Licence dle čl. IV. této smlouvy se vztahuje k obchodním podmínkám:  

 

Webová adresa obchodu:  

Výsledné celkové hodnocení obch. podmínek:  

Předpokládaná platnost značky dOP a OP (čl. 4.3. této 

smlouvy):  
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6. Odměna za poskytnutí licence 

6.1. Za poskytnutí licence dle této smlouvy náleží poskytovateli odměna ve výši 

stanovené aktuálními cenovými podmínkami poskytovatele uveřejněnými na 

https://podnikatel.dtest.cz + DPH. Platí vždy cenové podmínky účinné ke dni udělení 

či prodloužení licence. Odměna je splatná ve lhůtě splatnosti faktury vystavené 

poskytovatelem a doručené nabyvateli, nejpozději však do 60 dnů od podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami. 

6.2. Provoz systému je neziskovou aktivitou poskytovatele. Uhrazené odměny slouží k 

zabezpečení jeho financování a k jeho propagaci. 

 

7. Závěrečná ustanovení 

7.1. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž poskytovatel a nabyvatel 

obdrží po jednom. 

7.2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky, aktuální cenové 

podmínky poskytovatele uveřejněné na https://podnikatel.dtest.cz, Grafický manuál a 

hodnocené znění obchodních podmínek nabyvatele.   

7.3. V otázkách výslovně neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákona č. 121/2000 Sb., 

autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy 

právního řádu České republiky.  

7.4. OP byly zpracovány podle stavu právní úpravy účinné ke dni podpisu této smlouvy. 

7.5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně shora uvedených příloh řádně 

přečetly, že jsou projevem jejich pravé a svobodné vůle a výslovně přijímají veškerá 

práva a povinnosti jimi stanovené, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

 

 

V Praze dne __________________ V ________________dne ______________ 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

___________________________________ 

 

Poskytovatel Nabyvatel 

 
 


