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1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů 

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují 
práva a povinnosti strany prodávající, tzn. společnosti SYNOT W,a.s., 
IČ: 25548832, se sídlem Jaktáře 1475, Uherské Hradiště – Mařatice, 
PSČ 686 01, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, číslo vložky 
2814 (dále jen „Prodávající“) na straně jedné a osob, kterým 
Prodávající dodá Zboží (dále jen „Kupující“) na straně druhé. 
Prodávající a Kupující jsou dále společně označováni také jako 
„Strany”. 

1.2. Kupujícím se rozumí člověk nebo právnická osoba, která provede 
závaznou akceptaci nabídky při své podnikatelské činnosti. Kupující 
prohlašuje, že v případě, že nebude podnikatelem dle § 420 zákona č. 
89/2012 Sb., oznámí to ihned Prodávajícímu. 

1.3. Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a 
odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným 
způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. 
Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také 
každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, 
výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého 
povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet 
podnikatele. 

1.4. Zbožím se rozumí movitá věc nabízená obchodní společností SYNOT W, 
a. s., Kupujícím zejména prostřednictvím webového portálu 
http://www.synotloterie.cz.  

1.5. Centrální server je centrální počítačový server, na němž je instalován 
Software a na nějž jsou připojeny jednotlivé Terminály.  

1.6. Terminál je interaktivní video terminál, který je připojen k Centrálnímu 
serveru a který umožňuje hráčům hraní her v rámci Systému VLT. 

1.7. Operační software je operační počítačový program společnosti 
Microsoft Corporation (dále jen společnost „Microsoft“) instalovaný 
v Terminálech. 

1.8. Software je herní počítačový program společnosti. 

1.9. Systém VLT je herní systém sestávající zejména z Centrálního serveru, 
Terminálů a Software, který je určen k provozování hry či her ve smyslu 
ust. § 50 odst. 3z.č. 202/1990 Sb. v platném znění. Systémy VLT se 
rozpoznají tak, že název jednotlivého Systému VLT začíná písmeny VLT. 

1.10. Systém MAX POWER je elektronický herní systém dodávaný 
Dodavatelem a sestávající zejména z Centrální jednotky, Monitorovací 
jednotky, KHZ a Software, který je určen k provozování hry či her ve 
smyslu ust. § 50 odst. 3 z. č. 202/1990 Sb. v platném znění. Systémy 
MAX POWER se rozpoznají tak, že název jednotlivého Systému MAX 
POWER začíná písmeny MP. 

1.11. Technické zařízení je elektronické herní zařízení sestávající vždy 
z jedné Centrální jednotky, jedné Monitorovací jednotky a dále ze tří 
KHZ. 

1.12. Výherní hrací přístroj je válcové a elektronicko-mechanické herní 
zařízení, které se nepřipojují k Centrálnímu serveru a tvoří kompaktní, 
funkčně nedělitelné zařízení. Výherní hrací přístroje (dále jen „VHP“) 
se rozpoznají tak, že název jednotlivého VHP začíná písmeny VHP. 

1.13. Tyto Podmínky jsou v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ObčZ“) a upravují práva a povinnosti a doplňují tak nabídku 
Prodávajícího a tyto podmínky jsou tak nedílnou součástí nabídky. 

1.14. Každý, kdo akceptuje nabídku Prodávajícího, akceptuje tyto Podmínky 
beze zbytku. 

2. Předmět kupní smlouvy  

2.1. Předmětem smlouvy je Zboží vyráběné nebo dodávané prodávajícím 
dle technických podmínek výrobce.  

2.2. Prodávající si vyhrazuje právo na změny svých výrobků i po uzavření 
kupní smlouvy zejména na základě technických novinek nebo nových 
právních předpisů.  

3. Kupní smlouva, způsob jejího uzavření 

3.1. Každá dodávka Zboží se uskuteční na základě akceptace nabídky 
Kupujícím. Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu Zboží a 
umožnit mu nabýt vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje 
zaplatit prodávajícímu kupní cenu Zboží, uvedenou v akceptované 
nabídce. 

3.2. Způsob uzavření kupní smlouvy na Zboží je tvořen postupem v 
následujícím časovém pořadí, který může být měněn pouze 
Prodávajícím nikoliv Kupujícím: 

a) poptávka Kupujícího, 
b) zaslání nabídky Kupujícímu Prodávajícím, 
c) akceptace nabídky Kupujícím. 

3.3. Poptávku ze strany Kupujícího lze učinit pouze: 

a) elektronicky, nebo 
b) poštou, nebo 
c) telefonicky. 

3.4. Na základě poptávky Kupujícího vyhotoví Prodávající nabídku, kterou 
zašle Kupujícímu, buď: 

a) elektronicky na email uvedený Kupujícím, nebo 
b) pomocí poštovních služeb, nebo 
c) osobním doručením. 

3.5. Na způsobu doručení se domluví Prodávající a Kupující a nelze ho 
posléze změnit bez dohody obou Stran. 

3.6. Kupující má na akceptaci nabídky 14 dní od odeslání nabídky 
Prodávajícím. Pokud nebude nabídka akceptována do 14 dní, platnost 
nabídky na uzavření smlouvy zaniká a Kupující nemá nárok na uzavření 
kupní smlouvy.   

3.7. Prodávající vylučuje, aby nabídka byla zaslána Prodávajícímu 
(akceptována) s jakýmikoliv dodatky nebo odchylkami. V případě, že 
bude nabídka obsahovat dodatky nebo odchylky, nebude na takovou 
akceptaci nabídky Prodávající reagovat. 

3.8. Akceptací se rozumí odeslání akceptace nabídky buď:  

a) elektronicky pomocí e-mailu, kdy nabídku zkontroluje dle bodu 
3.9 a akceptaci nabídky zašle na email uvedený v nabídce. 
Kupující bere na vědomí, že odesláním akceptace Prodávajícímu 
bez dodatků, odchylek a v uvedené lhůtě je platně uzavřena 
kupní smlouva na Zboží, nebo 

b) pomocí poštovních služeb na adresu SYNOT W, a. s., Obchodní 
oddělení, Jaktáře 1475, Uherské Hradiště – Mařatice, PSČ 686 

01, kdy nabídku zkontroluje dle bodu 3.9 a akceptaci nabídky 
zašle na uvedenou adresu. Kupující bere na vědomí, že 
odesláním akceptace nabídky Prodávajícímu bez dodatků, 
odchylek a v uvedené lhůtě je platně uzavřena kupní smlouva na 
Zboží, nebo 

c) při osobním doručení nabídky, kdy nabídku zkontroluje dle bodu 
3.9 a nabídku podepíše a osobně předá osobě doručující. 
Předáním nabídky bez dodatků, odchylek a v uvedené lhůtě je 
platně uzavřena kupní smlouva na Zboží.  

3.9. Každou nabídku je povinen Kupující zkontrolovat a akceptací 
prohlašuje, že údaje v ní odpovídají skutečnosti, zejména: 

a) Obchodní firma v případě právnické osoby, v případě fyzické 
osoby podnikající jméno a příjmení, 

b) Sídlo v případě právnické osoby, v případě fyzické osoby 
podnikající místo podnikání, 

c) Identifikační číslo Kupujícího, 
d) Daňového identifikační číslo Kupujícího, 
e) Jméno zástupce, který uzavírá jménem Kupujícího kupní 

smlouvu, 
f) Email Kupujícího, 
g) Telefonní číslo Kupujícího, 

3.10. Kupující je povinen uvést v akceptaci den a místo, kdy akceptaci učinil. 

3.11. Uzavřením kupní smlouvy způsobem shora uvedeným ztrácí platnost 
veškeré podmínky, které byly ujednány mezi prodávajícím a kupujícím 
před jejím podpisem, s výjimkou těchto Podmínek. 

3.12. Strany se dohodly, že v případě, je-li sjednáván obsah smlouvy, nebude 
na toto jednání aplikováno ustanovení § 1726 ObčZ. Při uzavírání 
smlouvy se rovněž nepřihlíží k ustanovení § 1744 ObčZ. 

3.13. Odesláním akceptace nabídky Kupující stvrzuje, že se dostatečně 
seznámil se zněním Podmínek, a že s jejich textem souhlasí. 

3.14. Kupující bere na vědomí, že odesláním akceptace nabídky prohlašuje, 
že se seznámil se specifikací Zboží a že s touto specifikací souhlasí. 

3.15. Kupující odesláním akceptace potvrzuje, že osoba odesílající akceptaci 
má právo tuto akceptaci odeslat, že je řádně pověřená nebo 
zplnomocněná a že tato osoba je oprávněna akceptovat nabídku za 
účelem uzavření kupní smlouvy. 

4. Dodání Zboží 

4.1. Prodávající je předá kupujícímu doklady ke Zboží se vztahující, a to: 

a) výpis z osvědčení o provozuschopnosti VHP ke každému 
jednotlivému VHP; 

b) kopie platných dokladů o právní subjektivitě Stran, 

4.2. Herní plány pro VHP jsou dostupné na http://www.synotloterie.cz/ws-
loterie_cz/herni-plany. V případě, že nebudou dodány příslušné herní 
plány s VHP, Kupující je povinen seznámit s herními plány na výše 
uvedené webové adrese. 

4.3. Prodávající není povinen dodat Kupujícímu žádné další doklady 
vztahující se ke zboží, vyjma těch, které jsou uvedeny v bodě 4.1 
Podmínek. 

4.4. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží s již nainstalovaným 
Operačním software.  

4.5. Zboží se nedodává v obalech. To se netýká toho Zboží, na které se 
vztahují normy ISO a které je tak připraveno k předání v souladu 
s normami ISO. 

4.6. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem Zboží, které je předmětem této 
smlouvy a je oprávněn s tímto nakládat za účelem jeho prodeje, kdy 
toto Zboží je již vyrobeno. Zboží dle této smlouvy je zbožím novým a 
nepoužitým, pokud se Strany nedohodnou jinak (repasované zboží). 

4.7. Prodávající je povinen Zboží dodat ve lhůtě stanovené v akceptované 
nabídce, přičemž Prodávající má právo jednostranně měnit termín 
dodání Zboží. Zboží bude dle akceptované nabídky dodáno jako nové, 
případně jako repasované, přičemž tato skutečnost bude vyznačena 
v nabídce. 

4.8. Prodávající je povinen Zboží dodat do určeného místa, kterým je, 
nedohodnou-li se Strany jinak, sídlo Prodávajícího, tj. Uherské 
Hradiště, Jaktáře 1475, PSČ 686 01, a Kupující je povinen v den 
uvedeném v akceptované nabídce, na daném místě Zboží od 
Prodávajícího převzít. 

4.9. Prodávající má právo dodat Kupujícímu Zboží ve shora uvedené lhůtě i 
ve více dodávkách a každou jednotlivou dodávkou Zboží se pro účely 
této smlouvy rozumí vždy to Zboží, které Prodávající dle příslušného 
dodacího listu dodá Kupujícímu. 

4.10. O předání a převzetí Zboží bude vystaven dodací list, který bude zboží 
určovat a specifikovat, bude dále označovat ev. zjevné vady či jiné 
poškození zboží atp. Za Prodávajícího je k předání zboží pověřený jeho 
zaměstnanec. 

4.11. Okamžikem dodání Zboží se pro účely těchto Podmínek rozumí 
podepsání příslušného dodacího listu o uskutečnění dodávky oběma 
Stranami s tím, že za Kupujícího je dle jeho výslovného prohlášení 
oprávněn podepsat dodací list osvědčující dodání Zboží dopravce 
určený Kupujícím, jeho zaměstnanec či jiná pověřená osoba (dále jen 
„přebírající osoba“). 

4.12. Přebírající osoba je povinna do dodacího listu uvést: 

a) jméno a příjmení, 
b) bydliště, 
c) číslo občanského průkaz, 
d) vztah ke Kupujícímu. 

4.13. S těmito údaji se Prodávající zavazuje nakládat v souladu s bodem 8.1 
a násl. těchto Podmínek. 

4.14. Prodávající umožní Kupujícímu účast při dodání Zboží a kontrolu jakosti 
Zboží. Jestliže Kupující této možnosti nevyužije, pak platí údaje 
uvedené na dodacím listu. 

4.15. Kupující je povinen prohlédnout Zboží při jejich dodání Prodávajícím. 
Pokud zboží neprohlédne, tak se na později zjištěné zjevné vady záruka 
uvedená v bodě 6.5 nevztahuje. 

4.16. Odmítne-li Kupující podepsat dodací list, je Prodávající oprávněn zboží 
mu nepředat s tím, že není plněno z viny Kupujícího se všemi důsledky 
z toho vyplývajícími.  

4.17. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, je-li zřejmé a 
prokazatelné, že toto vykazuje vady, pro které je nelze řádně užívat. 

4.18. Jestliže Kupující zboží odmítne převzít, aniž by k tomu měl důvod, pak 
se kupní smlouva bez dalšího ruší od samého počátku; nárok 
Prodávajícího na náhradu škody vůči Kupujícímu tím není dotčen.  

4.19. V případě, že Kupující nepřevezme od Prodávajícího ve sjednané lhůtě 
dle akceptované nabídky, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu za 
každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní 
ceny Zboží, s jejichž převzetím Kupující je v prodlení. 

4.20. Dojde-li k zastavení či zadržení dodání Zboží v důsledku nezaplacení 
faktur Kupujícím nebo na základě pokynu Kupujícího, je Kupující 
povinen všechny tyto dodatečně vzniklé náklady Prodávajícímu 
uhradit.  

4.21. Při dopravě, skladování a jiné manipulaci se Zbožím je Kupující povinen 
dodržovat veškeré návody uvedené na nich.  

5. Cena Zboží a platební podmínky 

5.1. Za Zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu dohodnutou 
celkovou kupní cenu, která je uvedena v nabídce v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy. Cena je vždy určena v Korunách českých 
nebo Eurech bez daně z přidané hodnoty. 

5.2. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu každé dodávky 
bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího uvedený na 
faktuře, případně v hotovosti pokud tak stanoví dohoda Kupujícího a 
Prodávajícího.  

5.3. Kupní cenu uvedenou v nabídce je Kupující povinen uhradit 
Prodávajícímu, a to na základě faktury vystavené Prodávajícím. 
Kupující splní svoji platební povinnost k úhradě faktury v den, kdy celá 
částka kupní ceny bude připsána na bankovní účet Prodávajícího 
uvedený na faktuře a to nejpozději do data splatnosti uvedeného na 
faktuře. 

5.4. Faktura je zasílána elektronicky prostřednictvím emailu na emailovou 
adresu sdělenou a odsouhlasenou Kupujícím v nabídce. 

5.5. V případě koupě na splátky je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu 
kupní cenu každé dodávky Zboží v pravidelných rovnoměrných 
měsíčních splátkách, přičemž první splátku kupní ceny příslušné 
dodávky je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu ve lhůtě do 15 dnů 
ode dne dodání příslušné dodávky Prodávajícímu a každou další 
následující splátku kupní ceny ve lhůtě do 30 dnů od data splatnosti 
nejblíže předcházející splátky, pokud se Smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

5.6. V případě prodlení Odběratele s úhradou kterékoli splátky kupní ceny 
uvedené v bodě 5.5 ztrácí Kupující výhodu splátek a prvním dnem 
tohoto prodlení se stává splatným celý nesplacený zůstatek kupní ceny 
příslušné dodávky.  

5.7. Kupující má právo požadovat další dodávku Zboží pouze v případě 
zaplacení kupní ceny všech předchozích dodávek Zboží. Jestliže kupní 
cena některé z předchozích dodávek Zboží nebude zaplacena, není 
Prodávající až do zaplacení této kupní ceny povinen dodat Kupujícímu 
další Převáděné věci a takové jednání Prodávajícího není porušením 
těchto podmínek. 

5.8. Pokud nebude Stranami dohodnuto jinak, Kupující hradí prodávajícímu 
nad rámec výše kupní ceny všechny výlohy, poplatky a náklady, které 
nejsou součástí předmětu nabídky Prodávajícího při výrobě, prodeji a 
službách, jako např. daně, cla, pojištění, poplatky za skladování, 
dovozní poplatky a podobně. 

5.9. Prodávající má právo požadovat od Kupujícího před dodáním Zboží 
zaplacení zálohy ve výši 100 % z celkové kupní ceny Zboží. 

5.10. Prodávající má právo vystavit zálohovou fakturu na uvedené zálohy a 
zaslat ji Kupujícímu vždy ihned po obdržení akceptované nabídky s tím, 
že Kupující je povinen tuto zálohu zaplatit Prodávajícímu ve lhůtě do 
14 dnů ode dne doručení zálohové faktury Prodávajícímu, jinak 
Kupující není povinen dodat Prodávajícímu Zboží a takové jednání 
Prodávajícího se nepovažuje za porušení těchto Podmínek.  

5.11. V případě prodlení Kupujícího s úhradou jakéhokoliv peněžitého 
závazku z kupní smlouvy či Podmínek je Kupující povinen z důvodu 
tohoto prodlení zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 
dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení. Touto smluvní 
pokutou není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody, která 
mu v souvislosti s prodlením Kupujícího s placením vznikne a není 
dotčeno ani právo Prodávajícího na zákonný úrok z prodlení. 

5.12. V případě, že Kupující odstoupí od smlouvy po doručení akceptované 
nabídky Prodávajícímu, vzniká Kupujícímu povinnost zaplatit 
Prodávajícímu 10 % z  kupní ceny jako stornopoplatek. 

5.13. V případě změny objednávky Kupujícím po uzavření kupní smlouvy (tj. 
odesláním akceptace nabídky), je Kupující povinen, pokud Prodávající 
se změnou smlouvy souhlasí, uhradit částku, která vznikla v souvislosti 
se změnou objednávky. 

5.14. V případě, že nebude prokazatelně Kupujícímu předáno veškeré zboží 
uvedené ve smlouvě, snižuje se kupní cena o cenu za nedodané 
položky a to na základě vzájemné dohody obou Stran.  

6. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody na zboží, 

záruka, reklamace 

6.1. Strany sjednávají v souladu s ust. § 2132 ObčZ., výhradu vlastnického 
práva tak, že Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží teprve úplným 
zaplacením kupní ceny a předáním zboží Kupujícímu. 

6.2. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku, kdy 
Kupující, jeho zástupce nebo smluvní přepravce převezme v souladu 
s těmito Podmínkami Zboží od Prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní 
včas, v době, kdy mu Prodávající umožní nakládat se Zbožím a Kupující 
poruší tyto Podmínky tím, že Zboží nepřevezme.  

6.3. Prodávající je povinen dodat Zboží v množství, jakosti a provedení, jak 
určuje akceptovaná nabídka. Prodávající nese odpovědnost za to, že 
v době předání Zboží Kupujícímu toto plně odpovídá platné právní 
úpravě provozování hracích přístrojů na území ČR a že toto je možno 
na území ČR provozovat. Prodávající však nenese odpovědnost za 
pozdější ev. změny právní úpravy, které v budoucnu mohou 
znemožnit, ztížit atp. provozování Zboží na území ČR. 

6.4. Zboží má vady, jestliže nebude při předání splňovat podmínky na ně 
kladené těmito Podmínkami nebo platnou právní úpravou. 

6.5. Prodávající poskytuje na Zboží Kupujícímu záruku za jakost v délce 
trvání šesti měsíců a v případě repasovaných strojů záruku za jakost 
v délce tří měsíců, kdy záruční doba počíná běžet dnem předání Zboží 
Kupujícímu, případně první dnem kdy si mohl Kupující zboží převzít. 
Záruka se nevztahuje: 

http://www.synotloterie.cz/
http://www.synotloterie.cz/ws-loterie_cz/herni-plany
http://www.synotloterie.cz/ws-loterie_cz/herni-plany
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a) na poškození či zničení zboží nebo jeho části způsobené živelnou 
událostí či jinou neodvratitelnou událostí, nebo 

b) na poškození či zničení zboží nebo jeho částí způsobené 
nesprávnou údržbou, montáží, užíváním zboží v rozporu 
s návodem k obsluze či údržbě, nebo užíváním zboží k jiným 
účelům, než je výrobně určeno, nebo 

c) na poškození či zničení zboží nebo jeho části způsobené 
úmyslným či nedbalostním jednáním třetích osob, nebo 

d) na ztrátu vlastnosti zboží či snížení nebo nemožnost 
provozování zboží v důsledku ev. změn platné právní úpravy, 
nebo 

e) na další případy stanovené zákonem. 

6.6. Po celou dobu záruky Prodávající bude bezplatně odstraňovat ev. vady 
zboží, na které se záruka vztahuje a to na základě písemného oznámení 
vady včetně jejího popisu zaslaného Kupujícím Prodávajícímu. 

6.7. Kupující je povinen reklamaci uplatnit tak, že doručí Prodávajícímu do 
jeho sídla reklamační oznámení, ve kterém budou uvedeny alespoň 
tyto skutečnosti: přesné označení reklamovaného Zboží (druh, výr. 
číslo), přesný popis reklamované vady a současně Kupující ve stejné 
lhůtě na své náklady dopraví reklamované Zboží do sídla Prodávajícího. 
Písemná forma je zachována i v případě doručení reklamačního 
oznámení elektronickou poštou. 

6.8. Zjevné vady Zboží je Kupující povinen písemně reklamovat u 
Prodávajícího ihned po té, co vady zjistil anebo při vynaložení odborné 
péče měl zjistit při prohlídce Zboží při jejich dodání Prodávajícím. 
Skryté vady Zboží je Kupující povinen písemně reklamovat u 
Prodávajícího bez zbytečného odkladu po té, co tyto vady zjistil anebo 
při vynaložení odborné péče měl zjistit, nejpozději však v záruční lhůtě. 
Nedodržení těchto reklamačních lhůt má za následek zánik nároků 
Kupujícího z titulu odpovědnosti Prodávajícího za vady a záruky. 

6.9. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci kupujícího do třiceti (30) 
pracovních dnů, počítáno od data, kdy fyzicky obdržel od Kupujícího 
předmět koupě spolu s reklamací. V případě nutnosti vypracování 
znaleckého posudku či jiného odborného posouzení se tato lhůta 
přiměřeně prodlužuje. 

6.10. V případě oprávněné reklamace, na kterou se vztahuje záruka dle 
tohoto článku, Prodávající odstraní vady buď opravou či náhradní 
dodávkou za vadné nebo chybějící Převáděné věci anebo poskytne 
Odběrateli slevu z kupní ceny. Způsob odstranění vady volí Prodávající. 
Kupující je povinen reklamované Zboží na své náklady dopravit do sídla 
Prodávajícího. Náklady v obvyklé výši na dopravu Zboží po odstranění 
vad ke Kupujícímu nese Prodávající. V případě neoprávněné 
reklamace, na kterou se záruka dle tohoto článku nevztahuje, je 
Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré náklady, které 
Prodávající účelně vynaloží v souvislosti s takovouto neoprávněnou 
reklamací a to ve výši uvedené v ceníku Nabídky servisních úkonů 
uveřejněném na http://www.synotloterie.cz/ws-loterie_cz/opravy-a-
sluzby a to k datu, kdy bude Prodávajícímu reklamace doručena. 

7. Odstoupení od smlouvy 

7.1. Od této smlouvy lze odstoupit v těchto případech:  

a) kterákoli Strana má právo odstoupit od této smlouvy jako celku 
z důvodu podstatného porušení těchto Podmínek druhou 
Stranou, jestliže tato druhá Strana tento důvod neodstraní ani 
na základě písemného upozornění, které jí zašle smluvní Strana 
hodlající od této smlouvy odstoupit, ve lhůtě uvedené v tomto 
oznámení, která nesmí být kratší než 15 dnů počínaje od 
doručení uvedeného upozornění druhé Straně; tohoto 
písemného upozornění není třeba, jestliže podstatné porušení 
této smlouvy již napravit nelze,  

b) kterákoli Strana má právo odstoupit od kupní smlouvy jako celku 
z důvodů stanovených zákonem nebo jinými ustanoveními 
těchto Podmínek.  

7.2. Za podstatné porušení smluvních povinností Prodávajícího se 
považuje: 

a) prodlení Prodávajícího s předáním Zboží po dobu delší patnácti 
kalendářních dnů, nebo 

b) pokud Zboží nebude při předání splňovat podmínky na ně 
kladené Podmínkami, akceptovanou nabídkou nebo platnou 
právní úpravou, nebo 

c) pokud se zjistí, že Zboží má právní vady. 

7.3. V případě, kdy nastane shora uvedené podstatné porušení smluvních 
povinností Prodávajícím, je Kupující oprávněn od kupní smlouvy 
odstoupit. 

7.4. Za podstatné porušení smluvních povinností Kupujícího se považuje: 

a) prodlení Kupujícího s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku z 
této smlouvy,  

b) prodlení Kupujícího s převzetím dodávky Převáděných věcí,  
c) jestliže Kupující poruší závazek uvedený v bodech 9.1 až 9.7 či 

zneužije důvěrných informací či informací odpovídající 
obchodnímu tajemství získaných při uzavírání kupní smlouvy, 
jejíž součástí jsou tyto Podmínky.  

7.5. V případě, kdy nastane shora uvedené podstatné porušení smluvních 
povinností Kupujícím nebo Prodávajícím, je druhá Strana oprávněna 
od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se děje písemným 
oznámením, které musí být doručeno druhé Straně a ve kterém musí 
být uveden důvod odstoupení od smlouvy tak, aby tento nebylo 
možno později zaměnit s jiným. Odstoupení od smlouvy se stává 
účinným okamžikem, kdy písemné oznámení o odstoupení je 
doručeno druhé Straně. V pochybnostech se má za to, že písemné 
oznámení o odstoupení od smlouvy bylo doručeno druhé Straně 
doručeno třetím dnem po jeho doporučeném odeslání. Odstoupit od 
smlouvy nelze již poté, kdy byla prokazatelně splněna povinnost druhé 
Strany, pro neplnění, které chtěla oprávněná Strana od smlouvy 
odstoupit. V ostatních se problematika odstoupení od smlouvy řídí ust. 
§ 2001 a násl. ObčZ, pokud není v těchto Podmínkách stanoveno jinak. 
Odstoupením od této smlouvy však zůstávají nedotčeny nároky na 
náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy a dále ostatní 
ustanovení Podmínek, která podle vůle Stran nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení kupní smlouvy. 

7.6. V případě, kdy Prodávající nebo Kupující oprávněně odstoupí od této 
smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních povinností druhou 
Stranou, je Kupující nebo Prodávající k žádosti druhé Strany povinen za 
toto podstatné porušení smluvních povinností zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 20 % kupní ceny. 

7.7. Jestliže se důvod pro odstoupení dle bodu 7.1 až 7.3 dotýká jen dílčí 
dodávky či dodávek Zboží dle této smlouvy, jsou Strany oprávněny 
odstoupit z tohoto důvodu jen od této dotčené dílčí dodávky nebo 

těchto dotčených dílčích dodávek s tím, že pro toto odstoupení se body 
7.1 až 7.5 použijí obdobně.  

8. Ochrana osobních údajů  

8.1. Informace o Kupujících, či osobách pověřených k převzetí Zboží při 
dodání jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, 
zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve 
znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující a osoby pověřené 
k převzetí Zboží souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých 
osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy 
a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto 
zpracováním, přičemž tento nesouhlas může kupující vyjádřit nejdříve 
po uplynutí záruční lhůty dle čl. 6.5. 

8.2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich 
opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje 
je možno na základě písemné žádosti Kupujícího nebo osoby pověřené 
k převzetí Zboží odstranit z databáze. Osobní údaje jsou plně 
zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Prodávající nepředává žádné 
další osobě s výjimkou případů, kdy Prodávající plní zákonnou 
povinnost vůči orgánům veřejné moci, nebo je to nutné k uplatnění 
nároků Prodávající vůči Kupujícím nebo osobám pověřených k převzetí 
Zboží (např. předáním osobních údajů právnímu zástupci pro účely 
vymáhání pohledávek), popř. je-li to nutné ke zpracování účetnictví 
(např. předáním účetních dokladů obsahujících osobní údaje 
Kupujících osobám zpracovávajících účetnictví nebo poskytujících 
účetní a daňové poradenství), nebo jedná-li se o uvedení údajů v 
nezbytně nutném rozsahu pro doručení zásilek se zbožím České poště, 
s.p. apod. 

9. Prohlášení Stran a specifická ujednání u jednotlivých přístrojů 

9.1. Prodávající akceptací nabídky prohlašuje, že se seznámil s licenční 
smlouvou koncového uživatele, kterou společnost Microsoft stanoví 
licenční podmínky pro Operační software Microsoft. Licenční smlouvu 
lze nalézt na stejném webu jako tyto Podmínky, tj. na webu 
http://www.synotloterie.cz/ws-loterie_cz/dokumenty. Kupující 
akceptací nabídky prohlašuje, že s touto licenční smlouvou v plném 
rozsahu souhlasí a okamžikem použití Operačního software Microsoft 
uzavírá se společností Microsoft tuto licenční smlouvu a zavazuje se ji 
dodržovat.  

9.2. Kupující se zavazuje zajistit na své náklady nezbytnou produktovou 
podporu pro Operační software. Prodávající neodpovídá za vady Zboží 
nebo kterékoliv jejich součásti způsobené porušením Licenční smlouvy 
o užití Operačního software nebo chybějící, nedostatečnou nebo 
vadnou podporou pro Operační software. 

9.3. Kupující převzetím zboží potvrzuje, že byl Prodávajícím řádně 
seznámen se zvláštními předpisy (návod k obsluze, k údržbě a servisu, 
apod.), které je nutno zachovávat a dodržovat při užívání a 
provozování Zboží. 

9.4. Kupující akceptací nabídky bere na vědomí, že Zboží a jeho jednotlivé 
části je kryto příslušnými právy výrobce, a proto jakékoli rozšiřování, 
výroba, provádění změn, kopírování, množení, jiné šíření a jiné 
obdobné nakládání se zbožím nebo jeho jednotlivými částmi bez 
souhlasu výrobce se zapovídá. 

9.5. Kupující se zavazuje zajistit, pokud se Smluvní strany nehodnou jinak, 
aby Systémy VLT a Systémy MAX POWER byly užívány vždy pouze v 
rámci Systému VLT nebo Systému MAX POWER provozovaného 
společností SYNOT TIP, a.s., IČ 263 01 091 (dále jen „Provozovatel 
Systému“), na základě samostatné smlouvy o pachtu mezi Kupujícím a 
Provozovatelem Systému, s tím, že tento závazek bude trvat i po 
ukončení kupní smlouvy uzavírané dle těchto Podmínek. Kupující bere 
na vědomí a souhlasí s tím, že příslušnou podlicenci k užití Provozního 
software v rámci Systému MAX POWER a Systému VLT získá od 
Prodávajícího vždy Provozovatel Systému, na základě samostatné 
smlouvy o dodávce Systému MAX POWER nebo Systému VLT.  

9.6. Kupující dále prohlašuje, že souhlasí s tím, aby Prodávající předal 
osvědčení autorizované osoby k provozu Zboží ihned po podpisu této 
smlouvy přímo Provozovateli Systému a to za účelem vyřízení povolení 
k provozu Převáděných věcí v rámci Systému MAX POWER.  

9.7. V případě, že Kupující přestane užívat Systémy VLT a Systémy MAX 
POWER provozované Provozovatelem Systému a přejde k jinému 
provozovateli, je Kupující povinen neodkladně písemně informovat 
Prodávajícího, že přechází k jinému provozovateli a to nejméně 1 
měsíc před přechodem k tomuto jinému provozovateli. Dále Kupující 
je povinen zaplatit Prodávajícímu do 14 dní od písemné výzvy 
Prodávajícího manipulační poplatek ve výši 10 000,00 Kč, který souvisí 
s přechodem Kupujícího k jinému provozovateli. 

9.8. Jestliže Kupující poruší svou povinnost uvedenou v bodech 9.1 až 9.7, 
je Kupující povinen z důvodu tohoto porušení zaplatit Prodávajícímu 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti uvedené v bodech 9.1 až 9.7. 

9.9. V případě nákupu kabinetů typu Elektra Prodávající může vykoupit od 
Kupujícího kabinety typu Elektra ve stejném počtu, v jakém Prodávající 
prodává kabinety Elektra Kupujícímu. Jestliže však Kupující nabízí 
Prodávajícímu k výkupu kabinety typu Elektra obsahující jiný typ CPU, 
než jaký Prodávající a Kupující dohodli, je Prodávající oprávněn ve 
vztahu ke kabinetům, u nichž vznikne tento rozdíl, tento výkup z 
důvodu tohoto rozdílu buď zcela odmítnout anebo jej uskutečnit, 
avšak oproti tomu dodat Kupujícímu technická zařízení typu Elektra 
obsahující stejný typ CPU, jaký obsahují takto vykoupené kabinety a v 
takovém případě Prodávající není vázán typem CPU sjednaným mezi 
stranami. 

9.10. Uzavřením kupní smlouvy však Prodávajícímu nevzniká povinnost 
uskutečnit výkup kabinetů dle návrhu učiněného Kupujícím v souladu 
bodem 9.9. Prodávající si i po uzavření této smlouvy vyhrazuje právo 
dle svého uvážení uskutečnit anebo odmítnout výkup těchto kabinetů 
a to až na základě jejich skutečného stavu zjištěného Prodávajícím.  

9.11. Pro vyloučení pochybností, akceptací nabídky Kupujícím smluvní 
strany shodně prohlašují, že smlouva je platná i v případě, že 
Prodávající odmítne uskutečnit výkup kabinetů navrhovaný Kupujícím.  

9.12. Jestliže Kupující Prodávajícímu žádné kabinety k výkupu dle bodu 9.9 
nenabízí, pak výkup ve vztahu k dodávce Zboží nelze uskutečnit. 

9.13. V případě prodlení Kupujícího s úhradou jakéhokoliv peněžitého 
závazku vyplývajícího z kupní smlouvy či Podmínek je Prodávající 
oprávněn po dohodě s Provozovatelem Systému, který na základě 
smlouvy uvedené v bodě 9.5 provozuje Systémy VLT nebo Systémy 
MAX POWER, využít tzv. nucené správy Provozovatele Systému za 
účelem uspokojení peněžitých závazků vyplývající z jakýchkoliv smluv 
mezi Kupujícím a Prodávajícím. 

10. Závěrečná ujednání 

10.1. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího výslovně neupravená se 
řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

10.2. Kupní smlouva, Podmínky a její účinky se řídí právním řádem České 
republiky. 

10.3. Strany uzavřením smlouvy v plném rozsahu ruší a nahrazují svá veškerá 
předchozí vzájemná ujednání týkající se předmětu smlouvy.  

10.4. Kupující souhlasí v souladu s § 89a o.s.ř., že pro veškeré spory 
vyplývající z těchto Podmínek nebo kupní smlouvy na Zboží je místně 
příslušným soudem Okresní soud v Uherském Hradišti, je-li dána jeho 
věcná příslušnost, jinak Krajský soud v Brně.  

10.5. Jakékoli jiné změny, vsuvky či doplnění vepsané nebo dotištěné do 
originálního textu těchto Podmínek se považují za nenapsané, 
irelevantní a nezavazují Strany. 

10.6. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit či doplňovat 
Podmínky či tyto zrušit nebo nahrazovat; platí, že pro určení 
vzájemných práv a povinností Prodávajícího a Kupujícího je rozhodující 
znění Podmínek platné a účinné v okamžiku doručení akceptace 
nabídky Prodávajícímu. 

10.7. Odchylná ujednání v nabídce mají před zněním Podmínek přednost. 

10.8. Prodávající a Kupující se zavazují řešit všechny spory vznikající ze 
smlouvy nebo z Podmínek a/nebo v souvislosti s ní především 
dohodou. 

10.9. Jestliže kterákoli Strana bude při plnění smlouvy činit vůči druhé Straně 
písemné podání či jiný úkon, jako např. doručení faktury (dále jen 
„Úkon“), je takovýto Úkon vůči Straně, které je Úkon adresován (dále 
jen „Adresát“) řádně učiněn osobním doručením písemného 
vyhotovení tohoto Úkonu oproti podpisu Adresáta anebo jeho 
zasláním ve formě doporučeného dopisu na adresu Adresáta, která 
byla Straně, která Úkon činí, naposledy známa dle shora uvedeného 
odstavce. Nebude-li možno takový dopis doručit, považuje se za den 
doručení Úkonu obsaženého v tomto dopisu pátý den po podání 
tohoto dopisu na poštu k doporučenému odeslání na adresu Adresáta, 
která byla Straně, která Úkon činí, naposledy známa dle shora 
uvedeného odstavce.   

10.10. Pro případ, kdy nabídka, Podmínky nebo zavedená praxe Stran 
umožňuje elektronickou zprávu, je tato zpráva vůči druhé Straně řádně 
učiněna doručením takové zprávy na následující el. adresu či spojení 
Strany, které je zpráva adresována:   

a) email obchodního zástupce, který je k dispozici na stránkách 
http://www.synotloterie.cz v sekci kontakty a je ve tvaru 
jmeno.obchodnika(zavinac)synot.cz, 

b) nebo obchod(zavinac)synot.cz. 

10.11. Jestliže po nabytí účinnosti kupní smlouvy dojde ke změně obecně 
závazných právních předpisů, která ztíží či znemožní řádné plnění 
předmětu kupní smlouvy, zavazují se Strany uzavřít bez zbytečného 
odkladu dodatek, který řádné plnění předmětu smlouvy umožní.   

10.12. Jestliže se po nabytí účinnosti těchto Podmínek se ukáže kterékoli 
jejich ustanovení jako neplatné ve smyslu platné právní úpravy, 
nepozbývají tím podmínky či objednávka platnosti jako celek, ostatní 
ustanovení Podmínek nebo objednávky zůstávají nedotčena a 
neplatné ustanovení se nahradí dodatkem k objednávce, jinak 
příslušným ustanovením obecně závazného právního předpisu a 
nebude-li takového ustanovení, pak úpravou obvyklou v obchodním 
styku. 

10.13. Pro všechny smluvní pokuty v těchto Podmínkách nebo na základě 
dohody Stran platí dále následující ujednání:  

a) vedle smluvní pokuty má Strana, které vznikl na smluvní pokutu 
nárok, vůči druhé Straně vždy dále i právo na náhradu veškeré 
škody způsobené porušením té smluvní povinnosti, na kterou se 
vztahuje smluvní pokuta,   

b) Strana, která porušila povinnost, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta, je povinna zaplatit tuto smluvní pokutu i v případě, že 
porušení příslušné smluvní povinnosti nezavinila,  

c) za porušení stejné povinnosti dle této smlouvy lze nárokovat 
všechny smluvní pokuty, které jsou pro případ porušení této 
povinnosti touto smlouvou sjednány,  

d) právo na zaplacení smluvní pokuty zůstává ukončením této 
smlouvy nedotčeno,  

e) smluvní pokuta je splatná vždy ve lhůtě do 3 dnů ode dne, kdy 
Strana, které vznikl na toto plnění nárok, doručí druhé Straně 
písemnou výzvu k zaplacení tohoto plnění.  

10.14. V případě, že dojde ke změně jakýchkoli rozhodných skutečností pro 
uzavření kupní smlouvy týkající se Strany, je Strana, u níž taková změna 
nastala, povinna neprodleně písemně o této změně informovat 
druhou Stranu, jinak se má za to, že platí údaje uvedené v akceptované 
nabídce a byla-li v mezidobí v souladu s tímto bodem oznámena jejich 
změna, pak se má za to, že platí tyto údaje ve znění změny, která byla 
dle tohoto bodu oznámena naposled. 

10.15. Veškeré údaje obsažené v nabídce se dle ustanovení § 1730 zákona 
považují za důvěrné a nesmí být pod peněžitou sankcí zneužity ani 
prozrazeny. Pokud Kupující nebo Prodávající poruší tuto povinnost, je 
Kupující nebo Prodávající oprávněn požadovat po druhé Straně 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 30 % z hodnoty celkové kupní ceny, 
tím není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody. 

10.16. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 12. 2015. 

 
V Uherském Hradišti dne 30. 11. 2015 
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