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ležité informace pro klienta ke každé zakázce
1.

Ke všem uvedeným cenám je nutno
íst 21 % DPH. Rozsah je vždy zaokrouhlován na p lstránky
sm rem nahoru. Cena platí po dobu 1 m síce. Pokud je služba objednána s v tší asovou prodlevou po
odeslání, m že dojít ke zm
termínu dodání.

2.

Standardní jednotkou pro výpo et výsledné ceny za p ekladatelské a jazykové služby v R a SR je
normovaná strana (1 NS = 1800 znak v etn mezer). Kone ná cena se dle pravidel JTP odvíjí až z
esného po tu normostran cílového, tj. p eloženého textu.

3.

Minimální faktura ní jednotka na 1 jazykovou kombinaci (p eklad/korektura) v 1 zakázkovém íslu iní 1
normovanou stranu nebo 30 minut. Rozsah je dále zaokrouhlován na p l normostrany sm rem nahoru.

4.

Objednatel je povinen spolu se závaznou objednávkou písemn informovat zhotovitele, že platbu za
služby zamýšlí provést ze zahrani ního ú tu.

5.

Slevy se nes ítají.

6.

Jestliže je p eklad ur en pouze pro informativní ú ely, není nutné korektury objednávat. Korektury si
žete zajistit také vlastními silami. Na korektury v rámci p eklad poskytujeme výhodn jší sazby.

7.

Každý p eklad je vyhotoven profesionálním p ekladatelem a je na dobré úrovni. P estože však naši
profesionální p ekladatelé v nují svým p eklad m maximální pé i, u p ekladu závažných a d ležitých
text , které jsou nap . ur eny k prezentaci nebo budou tišt ny, musí být p iobjednána jazyková korektura
rodilým mluv í, a dále v p ípad tisku také další záv re ná p edtisková korektura! Pokud je text použit do
tisku i k dalšímu ší ení, objednavatel je povinen písemn a výslovn o této skute nosti informovat
zhotovitele. Rodilý mluv í – korektor text znovu projde, zkontroluje stylistické zn ní i napraví p ípadné
drobné nedostatky. U p edtiskové korektury se text znovu pro te, zda došlo ke správnému zanesení
ekladu a všech zm n.

8.

V p ípad
ekladu manuál a p íru ek pro za ízení, stroje, software, nástroje atd., je nutno vždy provést
kontrolu odborníkem, který má konkrétní zkušenosti s používáním a fungováním daných nástroj . Bez této
zkušenosti nelze p esn stanovit n které termíny.

9.

V p ípad léka ské odbornosti p ekladu je vždy nutno, aby objednatel nechal provést na p eloženém
textu kontrolu léka ským odborníkem, který má konkrétní zkušenosti s danou tématikou. Bez této
odbornosti a konkrétní zkušenosti nelze p esn stanovit n které termíny i slovní spojení.

10.

Nadstandardní služby = Zanesení grafiky do textu/Zna né finální úpravy textu/Zvláštní
formátování/P evod textu z needitovatelných formát (nap . PDF, JPEG atd.) do formátu pro p eklad atd.

11.

V p ípad , že výchozí text k p ekladu bude mít velké množství jazykových i terminologických nedostatk ,
bude vyhotoven dle nejlepšího v domí a sv domí p ekladatele, p emž jakékoliv následující úpravy
ekladu budou považovány za následnou stylistickou korekturu a budou zvláš honorovány.

12.

U p ekladu vysoce odborných v deckých text (nap . v decké lánky), které jsou ur eny odborné
ve ejnosti, je nutno provést odbornou korekturu použité odborné terminologie specialistou v daném
oboru.

13.

U p ekladu návod k použití je nutno provést následnou kontrolu osobou, jež má konkrétní zkušenost i
praxi s daným p edm tem. Bez této zkušenosti m že být obtížné v n kterých p ípadech stanovit p esné
termíny.
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Obchodní podmínky pro oblast p eklad a korektur
spole nosti MERIVA TRANSLATIONS s.r.o.
Základní pojmy
1.
2.
3.
3.
4.

Zhotovitel – Meriva Translations s.r.o., se sídlem Topolová 113, Tábor, I : 28072669, DI : CZ28072669,
zapsaná v Obchodním rejst íku, vedeném Krajským soudem v eských Bud jovicích, oddíl C, vložka 15650.
Objednavatel – fyzická nebo právnická osoba, která využívá služeb výše uvedeného zhotovitele.
Internetové stránky zhotovitele – internetová prezentace nacházející se na adrese http://www.merivapreklady.cz.
Elektronická adresa zhotovitele – info@meriva-preklady.cz.
Elektronická adresa objednatele – adresa, pomocí níž objednavatel objednává služby a komunikuje se
zhotovitelem.

l. I Vznik smluvního vztahu
1.

2.
3.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) tvo í nedílnou sou ást rámcové smlouvy na zajišt ní
ekladatelských a korektorských služeb, a pokud není taková smlouva uzav ena, též jednotlivých smluv o
dílo (objednávek) mezi objednavatelem a spole ností MERIVA TRANSLATIONS s.r.o., se sídlem Topolová
113, Tábor, I : 28072669, DI : CZ28072669, zapsaná v Obchodním rejst íku, vedeném Krajským soudem v
eských Bud jovicích, oddíl C, vložka 15650 (dále jen „zhotovitel“), není-li mezi zhotovitelem a
objednavatelem dohodnuto n co jiného.
Smlouva mezi objednavatelem, který má se zhotovitelem uzav enou rámcovou smlouvu na zajišt ní
ekladatelských a korektorských služeb, a zhotovitelem vzniká na základ písemné objednávky.
Jestliže není mezi objednavatelem a zhotovitelem uzav ena písemná smlouva, vzniká smluvní vztah na
základ objednávky vyhotovené objednavatelem v písemné form . Písemnou formou se rozumí též
elektronická pošta a odeslání pomocí elektronických objednávkových formulá umíst ných na webu
zhotovitele nebo pomocí specializovaného elektronického p ístupu pro objednavatele.

l. II P edm t pln ní
1.

P edm tem pln ní je provedení služeb souvisejících s p edm tem podnikání zhotovitele, zejména
vyhotovení p ekladu a korektury (dále jen „zakázka“) podle požadavk uvedených v objednávce.
edm tem pln ní mohou být i další služby podle smlouvy uzav ené mezi objednavatelem a zhotovitelem
nebo podle objednávky.

l. III P eklady
1.
1.1

1.2

1.3

2.
2.1

Všeobecná ujednání
V souladu s podmínkami uvedenými v l. I se zhotovitel zavazuje vyhotovit sjednanou zakázku v ur eném
jazyce a ve sjednané dob a dohodnutým zp sobem ji objednavateli p edat a rovn ž tak splnit další
podmínky uvedené ve smlouv nebo v objednávce.
Zasláním objednávky zhotoviteli se objednavatel zavazuje p evzít vyhotovenou zakázku a zaplatit
zhotoviteli výslednou cenu zakázky dle ust. l. VI odst. 1.
Objednavatel je povinen uvést v objednávce faktura ní údaje, telefonický kontakt a elektronickou adresu.
Termín p edání zakázky
Objednavatel je povinen p evzít vyhotovenou zakázku v termínu a zp sobem uvedeným v nabídce, resp.
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

objednávce.
i p evzetí pomocí elektronické pošty, je objednavatel nebo pov ený pracovník objednavatele povinen
zhotoviteli bezprost edn potvrdit obdržení vyhotovené zakázky s tím, že zakázku obdržel ádn a v as, a
to pomocí odpov di na elektronickou adresu zhotovitele.
i osobním p evzetí je objednavatel nebo pov ený pracovník objednavatele povinen zhotoviteli
bezprost edn písemn , p íp. elektronicky pomocí e-mailu, potvrdit obdržení zhotovené zakázky s tím, že
zakázku obdržel ádn a v as.
Pakliže objednavatel neobdržel vyhotovenou zakázku do dohodnutého termínu (den, hodina), který je
uveden v objednávce, je povinen o této skute nosti bezodkladn informovat zhotovitele pomocí
elektronické i telefonní komunikace, aby zjednal nápravu.
Zakázka nebude považována za opožd
dodanou, jestliže ji zhotovitel na základ žádosti objednavatele
objednavateli dodá opakovan a zárove prokáže, že ji objednavateli již d íve p edal i odeslal.
Pro p ípad, že vyhotovenou zakázku nebude ze závažných d vod možné doru it požadovaným
zp sobem, je zhotovitel oprávn n zvolit náhradní zp sob doru ení vyhotovené zakázky na náklady
objednavatele. Objednavatel bude na tuto okolnost p edem upozorn n.
Odmítne-li objednavatel bez závažného oboustrann uznaného d vodu ádn sjednanou a vyhotovenou
zakázku p evzít, považuje se tato zakázka za spln nou a zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu a
objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit.

l. IV Práva a povinnosti
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Zhotovitel považuje všechny informace obsažené v poskytnutých podkladech a vyhotovené služb za
ísn d rné a zachovává o nich naprostou ml enlivost. Ve stejném rozsahu zavazuje všechny své
ekladatele. Pokud poskytnuté podklady obsahují osobní údaje, zhotovitel tyto osobní údaje krom
shromážd ní podklad , nahlédnutí do podklad a vyhotovení p ekladu textu p ekladatelem a jeho
edání objednateli (v etn vrácení všech podklad ) dále nezpracovává a žádné t etí osob je nep edává.
Zhotovitel uchovává podklady od objednatele a zhotovitelem p eložené a zpracované dokumenty po dobu
12 let od p edání p edm tu zakázky objednateli.
Výchozí podklady, které objednavatel dodá zhotoviteli, musí být v cn , terminologicky a jazykov
srozumitelné a musí mít itelnou a p ehlednou podobu. Nebude-li zadání výchozích podklad spl ovat
tyto náležitosti, neru í zhotovitel za správnost služby a nenese odpov dnost za p ípadné p ímé a/nebo
nep ímé škody, které objednavateli vzniknou v d sledku nesprávn vyhotovené služby.
Objednavatel je povinen zhotoviteli sd lit informace nebo p edat podklady, které by mohly mít vliv na
jeho jazykové i odborné zpracování zakázky.
Pokud zhotoviteli nebudou tyto informace i podklady p edány, nebude brán z etel na pozd jší reklamace
z d vod s nimi souvisejících.
Objednavatel sd lí zhotoviteli ú el vyhotovené služby. Neuvede-li objednavatel zamýšlené použití
eloženého textu ve své poptávce i objednávce, bude služba realizována podle nejlepšího v domí a
sv domí zhotovitele jako text pro informaci.
Použije-li objednavatel vyhotovenou zakázku k jinému ú elu než k tomu, který specifikuje p i poptávce i
objednávce, nenese zhotovitel odpov dnost za p ípadné p ímé a/nebo nep ímé škody, které
objednavateli v d sledku tohoto kroku vzniknou.
Pokud bude zakázka použita pro tisk, musí být objednána v dostate ném asovém p edstihu a objednávka
musí výslovn obsahovat i text, že se jedná o objednání p ekladu textu s p edtiskovou jazykovou
korekturou.
Pokud text, který je p edm tem zakázky, obsahuje odborné a jinak zvláštní výrazy, zkratky apod., u
kterých objednavatel požaduje p eklad v souladu s jím užívanou terminologií, je objednavatel povinen
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9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

edat zhotoviteli seznam p íslušné používané terminologie v dané jazykové kombinaci nebo mu
poskytnout jiné pomocné materiály i do objednávky uvést odpov dnou osobu, která bude p ekladateli k
dispozici pro p ípadné konzultace. Pokud tak neu iní, na pozd jší reklamace týkající se užité terminologie
nebude brán z etel.
Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o všech nep íznivých okolnostech, které mají rozhodující
vliv na spln ní jeho závazku ohledn úhrady zakázky. Objednavatel je povinen zhotovitele informovat,
pokud by došlo k rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek nebo pokud by vstoupil do likvidace.
V p ípad vzniku výše uvedených okolností má zhotovitel právo práci na realizaci zakázky p erušit a vyzvat
objednavatele k zaplacení p edpokládané ceny zakázky.
Zhotovitel nenese odpov dnost za p ípadné d sledky vyplývající z porušení autorského práva.
Objednavatel a zhotovitel se dohodnou na formátu služby. Není-li p edem ujednáno jinak, považuje se za
vyhovující, bude-li p eklad dodán v istopisu psaném na po íta i po jedné stran papíru s náležitými okraji
a o íslovanými stranami, tzn. v podob , která vyhovuje požadavk m kladeným na p edlohy pro reprodukci
a tisk podle SN 88 2109.
Normostranou (NS) se rozumí 1800 tiskových znak v etn mezer, tzn. 30 (t icet) ádk po 60 (šedesáti)
úhozech. Nadpisy a nedokon ené ádky (nejvýše však p t na jedné normostran ) se považují za celé
ádky. Nedokon ená strana se považuje za celou normostranu, jestliže uzavírá text nebo jeho ucelenou
ást.
Jedná-li se o mimo ádn náro ný text z hlediska terminologického a/nebo v cného, vyhrazuje si zhotovitel
právo pr
žn konzultovat s objednavatelem odborné výrazy a/nebo reálie v textu obsažené a vyžádat si
u objednavatele k nahlédnutí a ke studiu terminologicky a/nebo v cn související texty, audio a video
záznamy apod., pokud jsou dostupné. Stylistická vylepšení a/nebo odsouhlasení specifické terminologie
objednavatelem se nepovažují za nedostatky práce zhotovitele.
Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel vrátí objednavateli originál textu a všechny pomocné
podkladové/studijní materiály, které od n ho obdržel, p i p edání vyhotovené služby.
Výhradním vlastníkem vyhotovené služby a práv spojených s jeho užíváním se stává objednavatel v
okamžiku vyplacení celého honorá e zhotoviteli.

l. V Cena zakázky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Podkladem pro cenovou kalkulaci zakázky je platný ceník služeb zhotovitele a uvedený zp sob výpo tu
ceny.
edb žná cena zakázky vychází pouze z odhadu po tu normostran. Kone ná cena se ídí skute ným
po tem normostran v cílovém jazyce.
Všechny ceny uvedené v ceníku služeb jsou v K . Zhotovitel je plátce DPH.
Jedna normostrana (NS) se vypo te dle vzorce „Po et znak p eloženého textu v etn mezer d leno
1.800“ a zaokrouhlení se provádí sm rem nahoru.
Ceník služeb je nedílnou sou ástí t chto Obchodních podmínek.
Je-li v rámcové smlouv sjednán individuální ceník, bude mít p ednost p ed obecným ceníkem a bude v
platnosti, dokud nebude mezi smluvními stranami sjednán ceník nový.
Zhotovitel je oprávn n poskytnout objednavateli individuální slevu i jiné zvýhodn ní, a to zcela dle svého
uvážení.
Veškeré poskytnuté slevy musí být mezi objednavatelem a zhotovitelem dojednány písemn .

l. VI Platební podmínky
1.
2.

Zhotovitel je oprávn n vystavit da ový doklad (fakturu) v okamžiku vyhotovení zakázky dle objednávky.
Podkladem k úhrad ceny zakázky je da ový doklad vystavený zhotovitelem, který je splatný ke dni
uvedenému na tomto dokladu. Objednavatel se zavazuje, že veškeré faktury budou uhrazeny nejpozd ji v
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3.
4.
5.

den splatnosti.
i prodlení s placením uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné ástky za každý
den prodlení.
i opožd né platb bude úhrada objednavatele nejd íve použita na platbu úroku z prodlení a teprve
zbývající ást na dluh samotný.
Zhotovitel je v p ípad rozsáhlejších zakázek nebo z jiných podstatných d vod oprávn n vystavit
objednavateli zálohovou fakturu, která bude splatná v termínu na faktu e uvedeném.

l. VII Reklamace a lh ty k jejich uplatn ní
ešení spor
1. Reklamace
1.1
V p ípad p ekladu má vyhotovená zakázka vady tehdy, pokud nebyla vyhotovena v odpovídající
gramatické, stylistické anebo významové kvalit .
1.2
V p ípad p ekladu má vyhotovená zakázka vady také tehdy, jestliže nebyla provedena v souladu se
smlouvou nebo objednávkou.
1.3
V ostatních p ípadech se má za to, že zakázka byla ádn vyhotovena.
1.4
Reklamace se uplat uje písemn . V písemné reklamaci je nutné uvést její d vod a popsat charakter vad.
Jedná-li se o p eklad, objednavatel vady v dokumentu podtrhne nebo jinak vyzna í.
1.5
Pokud zhotovitel uzná reklamaci p ekladu ze strany objednavatele za d vodnou, zajistí na vlastní
náklady a v p im ené lh
korekturu daného p ekladu. V p ípad uznání reklamace zakázky má
objednavatel nárok na slevu z ceny zakázky. Výše slevy na uznané reklamace vad se ídí dohodou obou
stran. Pokud se strany nedohodnou, bude se sleva ídit odborným posudkem nezávislého odborníka
zvoleného dohodou smluvních stran z ad p ekladatel , v p ípad soudn ov ených p eklad ze seznamu
soudních p ekladatel a tlumo ník .
1.6
Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku nezávislého odborníka podle ustanovení odst. 1.5
tohoto l. jsou zhotovitel i objednavatel povinni uhradit formou zálohy, každý z nich ve výši 50 %. Kone né
vyú tování náklad jednotlivým stranám bude provedeno podle výsledk posudku oprávn nosti
reklamace dle rozhodnutí odborníka v reklama ním ízení.
1.7
Za p ípadnou škodu zp sobenou vadami vyhotovené zakázky odpovídá zhotovitel do výše ceny zakázky.
1.8
Zhotovitel má uzav enou pojistnou smlouvu o Pojišt ní odpov dnosti za škodu u pojiš ovací maklé ské
kancelá e WI-ASS R s.r.o.
2.
2.1
2.2

Lh ta pro uplatn ní reklamace
Nároky plynoucí z odpov dnosti za vady zanikají, jsou-li uplatn ny opožd
.
Vyskytnou-li se ve vyhotovené služb nedostatky, které brání objednavateli použít text k ú elu
uvedenému v l. IV, zhotovitel se zavazuje odstranit je v dohodnuté lh , pokud objednavatel formuluje
tyto nedostatky písemn s vysv tlením a zašle je zhotoviteli doporu eným dopisem do 15 (patnácti) dn
ode dne p evzetí vyhotovené služby (platí datum uvedené na razítku pošty). Odstraní-li zhotovitel tyto
nedostatky ve lh , na které se p i reklamaci s objednavatelem dohodl, nemá objednavatel nárok na
uplatn ní penalizace.

3.
3.1

ešení spor
Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepoda í odstranit jednáním mezi
stranami, budou rozhodovány s kone nou platností u Rozhod ího soudu p i Hospodá ské komo e eské
republiky a Agrární komo e eské republiky podle jeho ádu jedním rozhodcem. Rozhod í ízení se bude
konat jen na základ písemných podklad bez konání ústního jednání. Rozhod í nález bude vynesen bez
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3.2.

písemného od vodn ní.
Jakékoli spory, neshody nebo nároky vznikající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, z jejího porušení,
ukon ení platnosti nebo z její neplatnosti, budou ešeny na základ dohody smluvních stran uzav ené v
souladu s ustanovením § 89a ob anského soudního ádu soudem s místní p íslušností takto:
a. u v cné p íslušnosti okresního soudu je dána p íslušnost Okresního soudu v Tábo e,
b. u v cné p íslušnosti krajského soudu je dána p íslušnost Krajského soudu v eských Bud jovicích.

l. VIII Odstoupení od smlouvy a náhrada škody
1.
2.

3.

4.

Každá ze smluvních stran má právo písemn odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po uzav ení
smluvního vztahu na její stran vyskytly neodstranitelné p ekážky bránící spln ní závazku.
V p ípad , že od smlouvy odstupuje objednavatel, je povinen uhradit zhotoviteli:
a) v p ípad , že zhotovitel do okamžiku stornování nezahájil práci na p ekladu a/nebo její p ípravu,
stornovací poplatek ve výši 10 % (deset procent) celkové smluvní hodnoty p ekladu, minimáln
však 250 K + 21% DPH.
b)
v p ípad , že p ekladatel práci na p ekladu nebo její p ípravu již zahájil, honorá za práci již
vykonanou podle rozsahu rozpracovaného p ekladu (ten bude odevzdán objednavateli), dále
všechny prokazatelné náklady spojené s prací na p ekladu a/nebo s její p ípravou, a stornovací
poplatek ve výši 5% (p t procent) celkové smluvní hodnoty p ekladu, minimáln však 250 K +
21% DPH.
Celková ástka je splatná do 5 (p ti) dn ode dne stornování. V p ípad opožd né platby se
ítá 1% (jedno procento) z dlužné ástky za každý zapo atý týden prodlení.
Zhotovitel neodpovídá objednavateli za škodu, která mu vznikne z nerealizování uzav ené smlouvy,
pokud se tak stane z d vod nep edvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým zhotovitel nemohl
zabránit.
Pokud je text použit do tisku i k dalšímu ší ení, objednavatel je povinen o této skute nosti zhotovitele
písemn informovat. Pokud objednavatel u zhotovitele neobjednal p eklad text ur ených do tisku s
odpovídajícím po tem p edtiskových korektur, nemá nárok na náhradu škody z d vodu tiskových chyb v
eloženém textu.

l. IX Zvláštní ustanovení
1.
2.
3.
4.

l. X D
1.

Objednavatel se zavazuje, že bez výslovného souhlasu zhotovitele nebude kontaktovat p ekladatele.
Pokud se souhlasem zhotovitele dojde ke kontaktu mezi objednavatelem a p ekladatelem, objednavatel
se zavazuje neprojednávat záležitosti týkající se obchodních podmínek vyhotovené zakázky.
Objednavatel se dále zavazuje informovat zhotovitele o každém novém ujednání s p ekladatelem.
V p ípad porušení povinností uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto lánku je objednavatel povinen
uhradit zhotoviteli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 50.000,- K za každé jednotlivé porušení, a to i v
ípad , že zakázka nebude ádn dokon ena. Touto skute ností není omezeno právo zhotovitele na
náhradu p ípadné škody, která mu byla tímto porušením zp sobena.
rnost smlouvy
Smluvní strany považují za p edm t obchodního tajemství (podle § 504 ob anského zákoníku) veškeré
údaje o druhé stran , které vyplývají z uzav ené smlouvy nebo které se v souvislosti s touto smlouvou
dozv dí. Tyto informace nesd lí t etí osob bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a ú inným
zp sobem zajistí, aby nedošlo k jejich zneužití. Závazek ml enlivosti platí po t i roky od data zániku
Strana 6 z 7

MERIVA TRANSLATIONS s.r.o.
PRAHA
TÁBOR
tel: +420 608 470 048
web: www.meriva-preklady.cz, www.meriva-preklady.sk
e-mail: info@meriva-preklady.cz, info@meriva-preklady.sk

2.

smlouvy.
Za obchodní tajemství se nepovažuje údaj, který je p ed sd lením již ve ejn známý nebo ve ejn
dostupný, nebo údaj, který je nutno sd lit t etí stran na základ právního p edpisu nebo rozhodnutí
íslušného soudního nebo jiného oprávn ného státního orgánu.

l. XII Záv re ná ustanovení
1.

Pokud tyto Obchodní podmínky nestanoví jinak, právní vztahy mezi smluvními stranami se ídí právním
ádem eské republiky, zejména ob anským zákoníkem.

2.

Zn ní t chto Obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné podpisem p íslušné smlouvy nebo
zasláním objednávky.

3.

Zhotovitel zpracovává v souvislosti s realizací zakázky osobní údaje objednatel fyzických osob, pop . v
rámci zpracování ist kontaktních informací osobní údaje fyzických osob jednajících za objednatele –
právnické osoby (obojí pro ú ely vlastního zájmu, a to jednak mít podloženu identitu objednatele – fyzické
osoby a jednak moci ú inn komunikovat s objednatelem – právnickou osobou). Identitu objednatele
spolu s podklady od objednatele a zhotovitelem p eložené a zpracované dokumenty uchovává objednatel
po dobu 12 let od p edání p edm tu zakázky objednateli a poté je skartuje. Rámcové smlouvy zhotovitel
uchovává bez omezení. Zhotovitel zasílá objednateli prost ednictvím jím udané kontaktní e-mailové
adresy obchodní sd lení podle zákona . 480/2004 Sb., p emž objednatel má možnost odpov dí na
obchodní sd lení ve smyslu zrušení jejich odb ru se odhlásit z mailing-listu pro jejich zasílání.

4.

Ve smyslu § 1751 ob anského zákoníku se tyto Obchodní podmínky považují za obchodní podmínky
spole nosti MERIVA TRANSLATIONS s.r.o., se sídlem Topolová 113, Tábor, I : 28072669, DI : CZ28072669,
zapsaná v Obchodním rejst íku, vedeném Krajským soudem v eských Bud jovicích, oddíl C, vložka 15650,
a jsou platné ode dne 24. 5. 2018.
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