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Obchodní podmínky společnosti AQUA HEALTH, s.r.o. 
 
Tyto obchodní podmínky vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi společností Aqua Health, s.r.o. 
IČ:26212528 (dále jen „Aqua Health“) a odběratelem (dále jen „odběratel“). 
 

1. Odběratel objednáním jakýchkoliv služeb či jakýchkoliv produktů společnosti Aqua Health potvrzuje, že se před 
objednáním seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí. 

 
2. Softwarové produkty (elektronická díla) jsou dále v těchto obchodních podmínkách souhrnně označovány jen 

jako „Aplikace“. Toto ustanovení se použije i za předpokladu že Aqua Health poskytl aplikaci odběrateli 
bezplatně. 

 
3. Odběratel se stává právoplatným uživatelem Aplikace, případně majitelem dodaného zboží až po uhrazení 

kupní ceny. Aqua Health zůstává majitelem zboží včetně již dodaného zboží až do úplného uhrazení kupní ceny 
odběratelem, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží odběratelem. 

 
4. Není-li stanovena konkrétní cena projektu (písemnou cenovou nabídkou), řídí se obchodní cena dle základní 

hodinové sazby platného ceníku společnosti Aqua Health. V případě využití hodinové sazby se účtuje každá 
započatá hodina. Aktuální platný ceník je vždy zveřejněn na webových stránkách Aqua Health. 

 
5. Aqua Health přijímá objednávky od všech pracovníků odběratele, pokud s tímto ustanovením odběratel 

nesouhlasí, informuje o této skutečnosti písemně Aqua Health a předá písemný seznam oprávněných osob.  
 

6. Aqua Health může po přijetí objednávky před dodáním zboží či zahájení prací požadovat po odběrateli 
uhrazení zálohy. Výše zálohy není omezena.  

 
7. Aqua Health faktury zasílá prostřednictvím emailu. Přeje-li si odběratel faktury zasílat na jiný email, či jiným 

způsobem, požádá odběratel Aqua Health písemně a to emailem nebo dopisem zaslaným na sídlo společnosti. 
 

8. Aqua Health si vyhrazuje právo nabídnout odběrateli pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení. 
 

9. Odběratel si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Aqua Health, nevznikají žádná práva 
na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Aqua Health nebo smluvních 
partnerů Aqua Health, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. 

 
10. Odběratel je povinen při užívání veškerých Aplikací zakoupených u Aqua Health dodržovat povinnosti 

stanovené těmito obchodními podmínkami, právními předpisy upravujícími autorská díla a licenčními 
podmínkami. Pokud Odběratel poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu 
škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky. 

 
11. Odběratel je oprávněn veškeré Aplikace užívat výhradně pro svou osobní potřebu. Odběratel také není 

oprávněn kopírovat zakoupené Aplikace, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z nich opisy, výstřižky 
a jinak s nimi nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami. 
Přístup k Aplikaci může být odepřen či licence může být deaktivována, v případě že aplikace byla získána v 
důsledku protiprávní činnosti. Toto ustanovení se použije i za předpokladu že Aqua Health poskytl aplikaci 
odběrateli bezplatně. 

 
12. V případě, že je odběratel v prodlení s plněním jakýchkoliv finančních závazků vůči Aqua Health, má Aqua 

Health právo pozastavit veškeré služby včetně poskytnutých licencí a to až do úplného uhrazení všech závazků 
včetně případných úroků, pokut, administrativních poplatků za upomínky atd. a propsání platby v systému 
Aqua Health. Propsání platby a odblokování služeb v interním systému Aqua Health proběhne nejpozději do 
10-ti pracovních dnů od připsání platby na účet Aqua Health. 
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13. V případě, že je odběratel v prodlení s plněním jakýchkoliv finančních závazků vůči Aqua Health, má Aqua 
Health právo odesílat písemné upomínky. Za každou odeslanou upomínku bude odběrateli účtován 
administrativní poplatek ve výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) bez DPH. Maximální počet odeslaných 
upomínek je pět. 

 
14. V případě, že je odběratel v prodlení třicet a více dní s plněním jakýchkoliv finančních závazků vůči Aqua 

Health, má Aqua Health právo předat pohledávku právnímu zástupci, případně postoupit pohledávku třetí 
straně. V tomto případě bude Aqua Health, případně třetí strana po odběrateli krom dlužné částky požadovat 
i uhrazení úroků z prodlení, administrativních poplatků za upomínky, soudních výloh a dalších souvisejících 
nákladů včetně úhrady případných vzniklých škod. 

 
15. V žádném případě celková výše náhrady škody způsobené případným porušením smluvních či zákonných 

povinností ze strany Aqua Health nepřevýší částku zaplacenou odběratelem za poskytnutí licence, či částku 
zaplacenou za zboží a to bez ohledu na výši a druh uplatňované náhrady vzniklých škod.  

 
16. Pokud soud rozhodne, že některé z ustanovení této smlouvy je neplatné, zůstávají zbývající ustanovení 

smlouvy platná a účinná a smluvní strany doplní smlouvu novým ujednáním ve smyslu jejího původního 
neplatného ujednání. 

 
17. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že 

v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. 
 

18. Smluvní strany po přečtení těchto obchodních podmínek prohlašují, že souhlasí s celým obsahem, že tyto 
obchodní podmínky byly sepsány vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


