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Smlouva o převodu licencí k softwaru 
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, v účinném znění (dále v textu jako „OZ"), sjednali a uzavřeli: 

obchodní jméno: 

sídlo: 

IČ: 
DIČ: 

PREDNY SLM s.r.o. 

Veselá 169/24, Brno-město, 602 00 Brno 

079 72 571 

CZ07972571 

statutární orgán: Mgr. Martin Predný, jednatel 

Společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 111197 

na straně jedné (dále v textu jako .Převodce") 

a 

obchodní jméno: 

sídlo: 

LOM PRAHA s.p. 
Tiskařská 270/8, Praha 10, Malešice, PSČ 108 00 

00000515 IČ: 
DIČ: CZ00000515 

zastoupený:    

Společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 283 

na straně druhé (dále v textu jako „Nabyvatel") 

Preambule 
Nabyvatel má zájem koupit od Převodce licence k softwaru, a proto za účelem úpravy vzájemných práv a povinností 

vznikajících při této činnosti , uzavíraj í tuto Smlouvu o převodu licencí k softwaru, kterou upravují svá vzájemná práva a 

povinnosti následujícím způsobem . 

1. Předmět a účel smlouvy 
1.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikajících při převodu licencí k 

softwaru (dále v textu jako ,Předmět převodu") dále specifikované. 

1.2. Převodce se zavazuje, že na za podmínek sjednaných touto smlouvou převede na Nabyvatele Předmět převodu 

a Nabyvatel se zavazuje, že Předmět převodu od Převodce koupí a zaplatí Převodci sjednanou cenu. 

, ~ , v , 

2. Uvodni prohlaseni 
2.1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají v rámci své podnikatelské činnosti, a že žádná se 

smluvních stran v právních vztazích vznikajících dle této smlouvy není v postavení spotřebitele. 

2.2. Smluvní strany prohlašují, že jsou registrovaní plátci DPH a nejsou vedeni jako nespolehliví plátci DPH. 

2.3. Převodce prohlašuje, že je oprávněn s Předmětem převodu, způsobem sjednaným v této smlouvě disponovat, 

a že dispozici s Předmětem převodu v souladu s touto smlouvou, nebrání žádná zákonná překážka . ani ujednání 

s třetí smluvní stranou. 

2.4. Garance Převodce vztahující se k převodu softwarových licencí jsou platné pouze na území Evropské unie a 

Evropského hospodářského prostoru. Prodávající žádným způsobem negarantuje, že licence splňují požadavky 

právních řádů platných a účinných mimo vymezené teritorium. 
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2.5. Smluvní strany prohlašují. že nejsou účastníky soudního, správního, exekučního, insolvenčního, či jiného řízení. 
které by mělo, či mohlo mít vliv na plnění povinností z této smlouvy. Stane-li se některá strana účastníkem 

takovéhoto řízení, je povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. Neučiní

li tak, odpovídá za škodu, která druhé smluvní straně porušením této povinnosti vznikne. 

3. Specifikace předmětu převodu 
3.1. Předmětem převodu dle této jsou smlouvy licence k softwaru, specifikovanému v příloze č. 1 této smlouvy 

(Nabídkový list). 

3.2. Je-li Předmětem převodu licence k již na trh uvedenému softwaru, Převodce prohlašuje, že: 

3.2.1. Předmět převodu splňuje požadavky stanovené národní a nadnárodní legislativou pro jeho další prodej a 
užívání, 

3.2.2. Předmět převodu nemá žádné právní vady, 

3.2.3. práva a povinnosti k softwaru se řídí licenčními podmínkami softwaru mezi Nabyvatelem softwaru a 
autorem softwaru, 

3.2.4. Nabyvatel je povinen se s podmínkami užití softwaru seznámit na webových stránkách autora softwaru, 

3.2.5. Předmětem převodu není převod Software Assurance. ani právo Nabyvatele požadovat od Převodce 
poskytování technické, či jiné podpory, 

3.2.6. Převodce neposkytuje žádné záruky stran vlastností softwaru, jeho vhodnosti pro Nabyvatele, Či 

kompatibility s hardwarovým vybavením Nabyvatele. 

4. Cena a platební podmínky 
4.1. Cena Předmětu převodu je specifikována v příloze č. 1 této smlouvy (Nabídkový list). 

4.2. Nabyvatel je povinen uhradit Cenu Předmětu převodu na základě faktury vystavené Převodcem. Fakturu je 
povinen uhradit v době splatnosti do 30 dnů od doruční faktury Nabyvateli a na účel na ní uvedený. 

4.3. Fakturu doručí Převodce Nabyvateli nejpozději v den dodání Předmětu převodu na e-mail uvedený v příloze č. 

1 této smlouvy (Nabídkový list) 

4.4. Faktura - daňový doklad vystavená prodávajícím musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění. 

Faktura je splatná do 30 dní od doručení faktury Nabyvateli. Nebude-li Převodcem vystavená faktura obsahovat 

výše uvedené náležitosti, nebo je bude uvádět chybně, nebo bude fakturováno vadné plnění. je Nabyvatel opráv

něn vrátit jej Převodci k přepracování ve lhůtě splatnosti. Ve vráceném daňovém dokladu - faktuře Nabyvatel 

vyznačí důvod jeho vrácení. Po doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu - faktury běží 
nová lhůta splatnosti. 

li.5. Dnem Úhrady se rozumí den, ve kterém byla příslušná částka odepsána z účtu Nabyvatele ve prospěch účtu 
Převodce. 

5. Místo a termín plnění 
5.1. Předmět převodu bude dodán do zákaznického účtu Nabyvatele na online distribuční platformě Převodce SWTP, 

dostupné na webové adrese https://swtp.eu, účtu Microsoft nebo do VLSC účtu Nabyvatele, a to do 14 dnů od 

doručení Objednávky Převodce. 

5.2. Licenční klíče k dodaným produkt um budou písemně uvedeny na převodní dokumentaci k softwarovým 

licencím, jsou-li k dispozici. 

5.3. Předmět převodu se považuje za dodaný v okamžiku jeho připsání do zákaznického účtu Nabyvatele. 
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5.4. Přístupové údaje k zákazníckému účtu budou Převodcem Nabyvateli odeslány na jeho e-mail uvedený v příloze 

č. 1 této smlouvy (Nabídkový list}, nedodal-Li Nabyvatel společně s akceptací Nabídky Převodci identifikační 

údaje existujícího účtu, kam mají být licence připsány. 
5.5. Práva a povinnosti Převodce a Nabyvatele vztahující se k užívání online distribuční platformy jsou upraveny v 

Podmínkách používání distribuční platformy dostupné v SWTP účtu, v účtu Microsoft nebo ve VLSC portálu spol. 

Microsoft. Podmínky použití platformy SWTP tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy, podmínky použití účtu Microsoft 

tvoří Přílohy č. 3 a č. 4 této smlouvy. 

5.5.1. Podmínky SWTP jsou dostupné online, na adrese:  

5.5.2. Podmínky Microsoft jsou dostupné online, a to na adresách: 

 a  
5.6. Převodce je povinen spolu s Předmětem převodu dodat Nabyvateli dokumentaci potřebnou k prokázání 

legálního původu licencí. 

5.7. Před uzavřením této smlouvy je Nabyvatel povinen se seznámit s právy a povinnostmi, které mu vznikají při 

užívání online distribuční platformy. 

5.8. Nebezpečí škody na zboží přechází na Nabyvatele v okamžiku dodání Předmětu převodu. 

6. Práva z vadného plnění 
6.1. Za vadná plnění se podle této Smlouvy považují taková plnění. která nejsou dodána v ujednaném množství. typu 

a druhu licence. Za vadu se považuje i nefunkčnost aktivačního klíče k softwaru, je-li k dispozici. Za vadu se 
považuje i nedodání dokumentace potřebné k prokázání Legálního původu licenci. 

6.2. Bude-li mít plnění vady, budou práva Nabyvatele z odpovědnosti za vady uspokojeny výhradně dále uvedeným 

způsobem, a to v následujícím pořadí: dodáním chybějícího množství licencí, dodáním požadovaného typu nebo 

druhu licence. 

6.3. V případě výměny je Nabyvatel povinen vrátit chybně dodané plnění nejpozději do 2 dnu ode dne uplatnění práva 
z vadného plnění společně s prohlášením, že tyto licence nebyly prodány ani použity. Formulář pro prohlášení 

zašle Nabyvateli Převodce jako odpověď na toto oznámení. 

6.4. V případě nedodání prohlášení podle předchozího bodu bude plnění považováno za řádné. 

6.5. Převodce je povinen výměnu uskutečnit do 2 dnú ode dne obdržení řádně vyplněného a podepsaného 
prohlášení. 

7. Sankce 
7.1. V případě, že se Nabyvatel dostane do prodlení se zaplacením ceny za Předmět převodu nebo její části podle 

článku 4 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši  z dlužné částky za 

každý den prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky. 

7.2. V případě nesplnění termínu dodání podle smlouvy v souladu s Výzvou je Nabyvatel oprávněn požadovat penále 

za každý den prodlení po termínu dodání ve výši  z celkové kupní ceny. V případě, že Převodce bude v 
prodlení s dodáním celého předmětu plnění delší než 14 dnu má Nabyvatel právo odstoupit od smlouvy. 

8. Všeobecná a závěrečná ujednání 
8.1. Tato smlouva nabývá platností dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše jako poslední. Účinnosti 

smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, Uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv). ve znění 

pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Nabyvatel. 

8.2. Tato smlouva a práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky. 

PREDNY SLM B.r.a. Microsoft Reg, Partner, CSP 

Veselá 169/24, 602 OCJ Brno, Czech Repubtic Adobe Cerlilied Reseller 

lt/lD: 07972571 I DIČNAT IO: CZ07972571 PREO SQftwarP AG mmpany 
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8.3. Převodce smí zveřejnit obchodní jméno Nabyvatele a použít jeho logotyp za účelem referend, a to po 

předcházejícím písemném souhlasu Nabyvatele. 

8.4, Tato smlouva může být měněna případně upravována pouze ve formě písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků. 

8.5. Každá ze smluvních stran bude zproštěna svých závazků z této smlouvy a za jakékoli nedodržení smlouvy nebo 

prodlení s plněním jakéhokoli závazku vyplývajícího z této smlouvy neponese smluvní strana odpovědnost, 

pokud bude takové nedodržení smlouvy nebo prodlení s plněním jakéhokoli závazku vyplývajícího z této 
smlouvy přímo nebo nepřímo zpusotleno okolností naplňující podmínky tzv. vyšší mocL Za okolnosti vyšší moci 

se považují zejména živelné pohromy a válečné konflikty. 

8.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. 

8.7. Veškeré písemnosti dle této smlouvy se smluvní strany zavazují zasílat na adresy uvedené v záhlaví této 

smlouvy. V případě pochybností se má za to, že listina zaslaná prostřednictvím poštovních služeb, která se 

vrátila odesílateli jako nedoručená, se považuje z.a doručenou 5 dnem od jejího odeslání. 

8.8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich 

pravé, vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Brně 

dne 21. 4. 2022 

PREDNY SLM s.r.o. 

PREDNY SLM s.r.o. 

Veselá 169/24, 602 00 Brno, Czech Republic 

IČ/ID: 07972571 I DIČ/VAT IO: CZ07972571 

v PWtt.€ 

dne ___ il:5._: _2;;?._ z_· ___ _ 

LOM PRAHA s.p. 

Microsoft Reg. Partner, CSP 

Adobe Certified Reseller 

PREO Software AG company 
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Nabídka dodávky řešení 

Zakázka: ~NÁKUP LICENCÍ MICROSOFT" 

Zadavatel: LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, Praha 10, Malešice, PSČ 108 00, DIČ: CZ00000515 

Dodavatel: PREDNY SLM s.r.o., Veselá 169/24, 602 00 Brno, IČ: 07972571, DIČ: CZ07972571, zaps. v OR u Krajského 

soudu v Brně v oddílu C, vložka 111197, za kterou jedná Mgr, Martin Predný, jednatel 

Společnost PR EDNY SLM s.r.o. předkládá Zadavateli tuto cenovou nabídku na dodávku předmětu zakázky: 

Nabídka: 

Řešen( CenJ/ks/b01 Ks Cena celkem 
Celkem DPH 

Celkem vč. 
ílPH I.Jez QPH [PH 

Windows Remote Desktop Server 2022 
User CAL 

Windows Server 2022 User CAL 

Windows Server Standard 2022 2Core 

Celkem 1102 610,00 Kč 231 548,10 Kč 1 334158,10 Kč 

Dodavatel tuto cenovou nabídku zpracoval na základě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zveřejněné 
prostřednictvím nástroje EZAK (dostupné z https://zakazky.lompraha.cz/contract_display_6041.html) a v souladu 

s podmínkami stanovenými Zadavatelem v této dokumentaci. 

V Brně dne 20. března 2022 

PREDNY SLM 5.r.o. 

Veselá 169/24, 602 00 Brno, Czech Repulllic 

IČ/10: 07972571] OlčNAT 1D: CZ07972571 

Microsoft Reg. Partner. CSP 

Adobe Certified Reseller 

PREO Software AG company 

Mgr. 
Martin 
Predný 

Dígitally signed 
by Mgr. Martín 
Predný 
Date: 2022.03.21 
09:46:33 +o 1 ·00· 

PREDNY SLM s.r.o. 

Mgr. Martín Predný, jednatel 
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Podmínky používání online platformy 
Provozovatel: PREDNY SLM s.r.o., sídlem Veselá 169/24, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 079 72 571, DIČ: 

CZ07972571, zastoupený Mgr. Martinem Predným, jednatelem,   
Zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 111197 

~ > > 

1. Uvodni ustanoveni 
1.1. Provozovatel je autorem a vlastníkem online platformy dostupné na adrese  (dále v textu jako 

.,Platforma"). 

1.2. Zákazníkem je každá osoba, které Provozovatel udělil právo Platformu užívat. 

1.3. Platforma slouží jako distribuční kanál pro distribuci licencí z volného trhu. 

1.4. Provozovatel za podmínek v těchto Podmínkách stanovených umožňuje svým Zákazníkům Platformu užívat 

2. Zákaznický účet 
2.1. Na základě poptávky Zákazníka zašle Provozovatel Zákazníkovi emailem Zákaznické identifikační čísla, 

spolu s webovým Linkem. který Zákazníka po kliknutí přesměruje na registrační formulář Platformy anebo 

přístupovými údaji - přihlašovacím jménem a jednorázovým heslem. V registračním formuláři zákazník 

vyplní požadované údaje (Firmu, IČ, DIČ, sídlo, případně místo podnikání, kontaktní údaje), zvolí své 
přístupové heslo a dokončí registraci. 

2.2. Dokončením registrace vznikne Zákazníkovi právo Platformu užívat v souladu s těmito podmínkami. 

Zákazník prohlašuje, že se s Podmínkami používání platformy seznámil před vytvořením svého 
Zákaznického účtu, a že se stanovenými pravidly souhlasí a zavazuje se je dodržovat. 

2.3. Zákazník odpovídá za Úplnost a správnost informací uvedených při registraci. Zákazník Je povinen tyto 

informace udržovat aktuální. Změny těchto údajů je Zákazník oprávněn provést pouze prostřednictvím 

Provozovatele Platformy na základě emaílu zaslaného na emailovou adresu Provozovatele. 

2.4. Zákazník se do prostředí Platformy přihlašuje svým uživatelským jménem (e-mailem) a heslem. 

2.5, Zákazník si své přístupové heslo zvolí a je povinen toto heslo chránit před zneužitím třetí osobou. Nesplní

li Zákazník tuto povinnost, Provozovatel neodpovídá za škody způsobené Zákazníkovi či třetí osobě. 
2.6. Pokud je Zákazníkovi Provozovatelem výslovně udělen písemný souhlas, je oprávněn prostřednictvím 

funkcionality Platformy pozvat svého Zákazníka a umožnit mu vytvoření zákaznického účtu. 

2.7 Zákazník se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti stanovené těmito Podmínkami užívání platformy. 

2.8. Poruší-li zákazník své povinnosti stanovené těmito podmínkami, je Provozovatel oprávněn zablokovat 

Zákazníkovi přístup do zákaznického účtu. V případě zablokování účtu není Provozovatel povinen umožnit 

Zákazníkovi zobrazení informací, které se nachází v jeho zákaznickém účtu. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran 
3.1. Provozovatel prostřednictvím platformy umožňuje Zákazníkovi správu zakoupených licend 

3.2. Platforma slouží jako místo dodání softwaru dodávaného Provozovatelem platformy. 

3.3. Provozovatel zajišťuje funkčnost a dostupnost Platformy. Zákazník bere na vědomí, že přístup do Platformy 

nemusí být k dispozici nepřetržitě, a že v důsledku nepředvídaných okolností, případně údržby, či 

plánovaných odstávek, může být Platforma a tím i přístup k zákaznickému účtu dočasně omezen. 

PREDNY SLM s.r.o. 

Veselá 169/24, 602 00 Brno, Czech Repub!ic 
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3.4. Pokud je Zákazníkovi Provozovatelem výslovně udělen písemný souhlas, může být Zákazník oprávněn 

prostřednictvím Platformy softwarové licence dále dodávat svým zákazníkům. 

3.5. Zákazník je povinen dodržovat povinnosti pro užívání a prodej softwarových licencí z volného trhu 

stanovené těmito podmínkami a právním řádem. V případě přeprodeje práva k užívání software je Zákazník 

povinen dodržovat také mimo jiné veškeré povinnosti stanovené národní legislativou, Směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23_ dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů. a 

Rozsudkem soudního dvora ze dne 3. června 2012 ve věci C-128/11. Nedodržením těchto povinností se 

Zákazník vystavuje postihu ze strany Provozovatele dle čl. 2.8 těchto podmínek a smluvní pokutě, která je 

splatná na výzvu a jejíž výše je  Kč (  Korun českých) za každé takové porušení 

povinnosti. 

3.6. Provozovatel Platformu neustále vyvíjí a doplňuje ji o další funkcionality. Zákazník bere z tohoto důvodu na 

vědomí. že prostředí Platformy muže být změněno, a že můžou být přidávány další funkce, případně některé 
funkce můžou být odebírány. 

3.7. Zákazník není oprávněn s Platformou nakládat způsobem jiným než dle těchto podmínek, zejména Zákazník 

není oprávněn užívat technik reverzního inženýrství za účelem přístupu ke zdrojovému kódu platformy, není 

oprávněn převádět užívací právo k Platformě za úplatu, umožňovat užívání platformy neoprávněným 

osobám. 

3.8. Provozovatel nenese odpovědnost za ušlý zisk. ztrátu tržeb, ztrátu dat. finanční ztráty, které nebyly 

Provozovatelem způsobeny úmyslně, nebo které nelze přiměřeným způsobem předvídat. 

4. Pravidla převoditelnosti licencí k softwaru na Platformě 
4.1. 

-4.ll 

4.1.2. 

4.2. 

4.2.1. 

4.2.2. 

4.2.3. 

4.2.4. 

4.2.5. 

4.2,6. 

4.3. 

4.3.1. 

4.3.2. 

4.3.3. 

4.3.4, 

4.3.5. 

4.3.6. 

4.4. 

4.5. 

Uvnitř Platformy je možno převádět pouze takové licence, ke kterým jsou připojeny tyto dokumenty: 

Prohlášení prvního nabyvatele licencí; 

Prohlášení o převoditelnosti licencí. 

Prohlášení prvního nabyvatele licencí musí mimo jiné obsahovat tyto podstatné náležitosti: 

Identifikaci prvního nabyvatele licencí. 

Informací o způsobu nabytí licencí (příp. smlouvu, na základě které byly licence nabyty). 

Informaci o místě nabytí licence uvnitř EU nebo EHS. 

Prohlášení o úplné úhradě ceny za nabytí licencí. 

Identifikaci licencí. 

Prohlášení o deinstalaci licencí a potvrzení. že licence nebudou původním nabyvatelem dále užívány a 
že je jejich další užívání znemožněno. 

Prohlášení o převoditelnosti licencí musí obsahovat mimo jiné tyto podstatné náležitostí: 

Všechny body 4.2.1-4.2.6. Tato podmínka může být splněna odkazem na Prohlášení prvního nabyvatele. 

Pokud došlo k užívání licencí převodcem, je nezbytnou podmínkou přiložení Prohlášení o deinstalaci 

licencí a potvrzení, že licence nebudou převodcem dále užívány a že je jejich další užívání znemožněno. 

Pokud nedošlo k užívání licencí převodcem, stačí uvedení informace, že licence nebyly používány a 
uvedení účelu, za jakým byly zakoupeny. 

Licence splňují požadavky stanovené národní a nadnárodní legislativou pro jejich další prodej a užívání. 

Licence nemají žádné právní vady. 

Na licencích neváznou žádné práva třetích osob, a že nedošlo ani k částečnému převodu na třetí osobu. 

Nepřipojení těchto dokumentů k převodu, uvedení nepravdivých informací v těchto dokumentech nebo jejich 

padělání povede k postihu ze strany Provozovatele dle čl. 2.8 těchto podmínek a smluvní pokutě, která je 

splatná na výzvu a jejíž výše je  Kč (  Korun českých) za každé takové porušení 

povinností_ 

Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody, která porušením povinnost( Provozovateli nebo jeho 

Zákazníkům vznikla. 
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4.6. Uvedení nesprávných a neúplných informací v těchto dokumentech, stejně jako zneužití informací 

zobrazených na Platformě (prodej aktivačních klíčů k licencím apod.) může být důvodem pro zahájení 

trestního stíhá ní. 

5. Závěrečná ustanovení 
5.1. Podmínky používání platformy nabývají platnosti a účinnosti ke dni zveřejnění na webových stránkách 

Platformy. 

5.2. Práva a povinnosti vznikající mezi Provozovatelem a Zákazníkem na základě těchto Podmínek, jakož i práva 

povinnosti s těmito Podmínkami související, včetně otázek platnosti Podmínek a následků neplatnosti se řídi 
českým právem. 

5.3. Všechny spory vyplývající z těchto Podmínek, jakožto i spory týkající se platnosti a následků neplatnosti 

těchto Podmínek, budou rozhodovány obecným soudem prodávajícího. 

5.4. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných 

ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností 

nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 

5.5. Znění těchto Podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a 
povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Oznámení o změně Podmínek 

je Provozovatel povinen zveřejnit na svých webových stránkách a zaslat je na email Zákazníka. Zákazník, 

který nesouhlasí se změnou Podmínek, je povinen svůj nesouhlas se změnou Podmínek Provozovateli 

oznámit. případně závazek z tohoto důvodu vypovědět 

V Brně dne 1. 9. 2019 

DNYSLMs.r.o. 
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