
 

1 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
Nadačního fondu pomoci 

ke Smlouvě o darovacím widgetu „GoodyDo by znesnáze21“ 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti Nadačního fondu pomoci, 
IČO 243 03 437, se sídlem Zapova 1559/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaného v nadačním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 915 (dále jen „Nadační fond pomoci“), a žadatele o darovací widget 
(dále jen “obchodník”) při jejich vzájemné spolupráci za účelem vybírání peněžních příspěvků do veřejných sbírek 
v projektu „znesnáze21“ prostřednictvím níže specifikovaného Darovacího widgetu.  

I. Definice  

1. „Darovacím widgetem“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí widget (okénko), tj. miniaplikace, 
kterou si Obchodník umístí na své internetové stránky stažením příslušného kódu na Webových 
stránkách znesnáze21 a na Webových stránkách GoodyDo a jehož prostřednictvím mohou Zákazníci 
Obchodníka finančně přispívat do příslušné Sbírky.  

2. „Darovací smlouvou“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí darovací smlouva dle § 2055 a násl. 
Občanského zákoníku uzavíraná mezi Zákazníkem, jakožto dárcem, a Nadačním fondem pomoci, jakožto 
obdarovaným, za účelem poskytnutí Příspěvku do Sbírky prostřednictvím Darovacího widgetu.  

3. „Darovacími podmínkami“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí darovací podmínky projektu 
znesnáze21 zveřejněné na Webových stránkách znesnáze21. 

4. „Občanským zákoníkem“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

5. „Obchodníkem“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí podnikatel nebo jiná osoba, která 
s Nadačním fondem pomoci uzavírá Smlouvu o darovacím widgetu za účelem vybírání Příspěvků od 
svých Zákazníků do Sbírky prostřednictvím Darovacího widgetu umístěného na svých webových 
stránkách. 

6. „Příspěvkem“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí peněžní příspěvek poskytnutý Zákazníkem 
do Sbírky prostřednictvím Darovacího widgetu. 

7. „Sbírkou“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí veřejná sbírka ve smyslu Zákona o veřejných 
sbírkách konaná v rámci projektu znesnáze21. 

8. „Smlouvou o darovacím widgetu“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí smlouva, kterou spolu 
uzavírají Nadační fond pomoci a Obchodník níže v těchto obchodních podmínkách uvedeným 
způsobem, jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností při užívání Darovacího widgetu 
za účelem vybírání Příspěvků od Zákazníků prostřednictvím Darovacího widgetu. 

9. „Smluvními stranami“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí Nadační fond pomoci na straně 
jedné a Obchodník na straně druhé.  

10. „Webovými stránkami znesnáze21“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí internetové stránky 
www.znesnaze21.cz provozované Nadačním fondem pomoci. 

11. „Webovými stránkami GoodyDo“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí internetové stránky 
www.goodydo.cz provozované Nadačním fondem pomoci. 

12. „Zákazníkem“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí fyzická nebo právnická osoba, která 
s Obchodníkem vstupuje do smluvního vztahu, když si prostřednictvím internetových stránek 
Obchodníka elektronickou cestou objednává od Obchodníka zboží nebo služby. 
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13. „Zákonem o veřejných sbírkách“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí zákon č. 117/2001 Sb., 
o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů. 

14. „znesnáze21“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí projekt Nadačního fondu pomoci s názvem 
„znesnáze21“ provozovaný za účelem zakládání Sbírek prostřednictvím Webových stránek 
znesnáze21.cz. 

1. „Shoptet“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí Shoptet, a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, 
Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 28935675, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 
25395 

2. „Doplňkem“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí doplněk na webových stránkách shoptet.cz 
v sekci doplňky, prostřednictvím kterého je možné propojit Shoptet s externími službami. 

3. „Produktovou stránkou“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí internetová stránka Doplňku 
dostupná na adrese https://doplnky.shoptet.cz/goodydo/. 

 

II. Obecná ustanovení o spolupráci Smluvních stran na základě Smlouvy o darovacím widgetu  

1. Tyto obchodní podmínky podrobně upravují práva a povinnosti Smluvních stran při jejich vzájemné 
spolupráci za účelem vybírání Příspěvků do Sbírky, tj. k zajištění darování peněžních prostředků ze strany 
Zákazníků Obchodníka Nadačnímu fondu pomoci, a to prostřednictvím Darovacího widgetu umístěného 
na internetových stránkách Obchodníka. Za účelem smluvního zajištění spolupráce Smluvních stran dle 
předchozí věty Smluvní strany níže uvedeným způsobem uzavírají Smlouvu o darovacím widgetu, jejíž 
součástí jsou tyto obchodní podmínky. 

2. Nadační fond pomoci prohlašuje, že je na základě osvědčení vydaného Magistrátem hlavního města 
Prahy dne 6. 12. 2019, č. j. MHMP2378325/2019, sp. zn. 2232388/2019, a dále osvědčení vydaného 
Magistrátem hlavního města Prahy dne 20. 7. 2021, č. j. MHMP 966450/2021, sp. zn. S-MHMP 
811374/2021, oprávněn k provozování veřejné sbírky v souladu se Zákonem o veřejných sbírkách. 

3. Smluvní strany prohlašují a staví na jisto, že vybírání Příspěvků od Zákazníků Obchodníka 
prostřednictvím Darovacího widgetu je vázáno na výše uvedenou ohlášenou veřejnou sbírku dle Zákona 
o veřejných sbírkách provozovanou Nadačním fondem pomoci a že k darování Příspěvků do Sbírky bude 
docházet od Zákazníků přímo Nadačnímu fondu pomoci, a to na základě mezi nimi uzavřené Darovací 
smlouvy. 

4. Vzájemné vztahy Smluvních stran neupravené obchodními podmínkami se řídí zejména Občanským 
zákoníkem, přičemž Smluvní strany staví na jisto, že ani jedna z nich není spotřebitelem, jak je tento 
pojem vymezen právními předpisy, a že se tak na jejich smluvní vztah nebudou aplikovat zákonná 
ustanovení, jejichž účelem je ochrana spotřebitele. 

5. Smluvní strany prohlašují, že při vybírání Příspěvků na základě Smlouvy o darovacím widgetu Nadační 
fond pomoci nebude žádným způsobem zpracovávat osobní údaje Zákazníků Obchodníka.  

III. Postup uzavření Smlouvy o darovacím widgetu 

1. Nadační fond pomoci činí Obchodníkovi nabídku na uzavření Smlouvy o darovacím widgetu 
prostřednictvím nabídky umístění Darovacího widgetu na internetové stránky Obchodníka za účelem 
podpory konkrétní Sbírky, a to stažením příslušného kódu na Webových stránkách znesnáze21 nebo na 
Webových stránkách GoodyDo. 

2. Pro možnost akceptace výše uvedené nabídky na uzavření Smlouvy o darovacím widgetu ze strany 
Obchodníka je nezbytné, aby se Obchodník registroval na Webových stránkách znesnáze21 nebo na 
Webových stránkách GoodyDo, a to formou vyplnění názvu, identifikačního čísla (IČO) a kontaktu na 
pověřenou osobu Obchodníka.  
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3. Současně s prováděním registrace na Webových stránkách znesnáze21 Obchodník zaklikne souhlas 
s těmito obchodními podmínkami (tzv. checkbox). Dokončením registrace Obchodníka na Webových 
stránkách znesnáze21 nebo Webových stránkách GoodyDo dochází k akceptaci nabídky Nadačního 
fondu pomoci a k uzavření Smlouvy o darovacím widgetu, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky. 

IV. Základní práva a povinnosti Smluvních stran dle Smlouvy o darovacím widgetu 

1. Obchodník je na základě uzavřené Smlouvy o darovacím widgetu oprávněn umístit si na své internetové 
stránky Darovací widget, a to bezúplatným stažením příslušného kódu na Webových stránkách 
znesnáze21 nebo na Webových stránkách GoodyDo.  

2. Pomocí Darovacího widgetu umístěného na internetových stránkách Obchodníka bude docházet 
k uzavírání Darovacích smluv mezi Zákazníky a Nadačním fondem pomoci, jejichž předmětem bude 
poskytnutí Příspěvků Nadačnímu fondu pomoci Zákazníky. Konkrétní Darovací smlouva mezi 
Zákazníkem a Nadačním fondem pomoci bude vždy uzavřena odesláním objednávky Zákazníka u 
Obchodníka po předchozím zakliknutí Darovacího widgetu (okénka) Zákazníkem. 

3. Obchodník se bude při uzavírání Darovacích smluv mezi Zákazníky a Nadačním fondem pomoci 
prostřednictvím Darovacího widgetu umístěného na internetových stránkách Obchodníka nacházet 
v pozici kvazi-zprostředkovatele, resp. příkazníka. S ohledem na to je Smlouva o darovacím widgetu 
v této části rámcovou smlouvou o bezúplatném (kvazi)zprostředkování (smlouvou nepojmenovanou), 
resp. bezúplatnou smlouvou příkazní. Smluvní strany se dohodly a staví na jisto, že v souvislosti 
s uzavíráním Darovacích smluv nenáleží Obchodníkovi vůči Nadačnímu fondu pomoci, ani vůči 
Zákazníkovi žádná odměna. 

4. Smluvní strany dále staví na jisto, že Obchodník není smluvní stranou Darovací smlouvy. Případné 
odstoupení Zákazníka od smlouvy uzavřené s Obchodníkem nemá žádný vliv na platnost Darovací 
smlouvy. Darovací smlouvy a práva a povinnosti Zákazníků a Nadačního fondu pomoci z nich vyplývající 
jsou dále blíže upraveny v Darovacích podmínkách. 

5. Nadační fond pomoci se zavazuje Obchodníka uvést jako partnera příslušné Sbírky, k níž se Darovací 
widget umístěný na internetových stránkách Obchodníka vztahuje, a to formou umístění loga či názvu 
Obchodníka v detailu příslušné Sbírky na Webových stránkách znesnáze21. Obchodník v této souvislosti 
uděluje Nadačnímu fondu pomoci svůj souhlas s daným nakládáním s takovým jeho případným právem 
duševního vlastnictví. 

6. Nadační fond pomoci bude prostřednictvím Darovacího widgetu informován neprodleně po dokončení 
objednávky Zákazníka u Obchodníka a po jejím zaplacení o tom, že byl poskytnut Příspěvek do Sbírky 
(informace bude poskytnuta bez údajů o konkrétním Zákazníkovi). Na základě této informace bude 
v detailu příslušné Sbírky na Webových stránkách znesnáze21 hodnota předmětného Příspěvku přičtena 
k doposud vybraným příspěvkům do Sbírky. 

7. Smluvní strany se dohodly, že Obchodník má možnost tzv. akcelerovat Příspěvky svých Zákazníků, tj. 
poskytnout (darovat) svým jménem Nadačnímu fondu pomoci příspěvek do Sbírky ve výši hodnoty 
Příspěvků Zákazníků či jejich násobků. Bude-li mít Obchodník zájem využít v předchozí větě uvedené 
možnosti akcelerace, obrátí se na Nadační fond pomoci za účelem individuální dohody ohledně způsobu 
realizace této akcelerace.  

8. Smluvní strany staví na jisto, že veškerá plnění Smluvních stran dle Smlouvy o darovacím widgetu jsou 
bezúplatná a ani jedna ze Smluvních stran tak není oprávněna v souvislosti se Smlouvou o darovacím 
widgetu či Darovacími smlouvami vůči druhé Smluvní straně uplatňovat jakékoliv nároky na odměnu, 
náhradu nákladů či nároky obdobného charakteru.  Nároky na náhradu škody tímto nejsou dotčeny. 

V. Nakládání s Příspěvky dle Smlouvy o darovacím widgetu 

1. Obchodník bude platebním místem Příspěvků poskytnutých Nadačnímu fondu pomoci Zákazníky na 
základě uzavřených Darovacích smluv, tj. Obchodník bude dočasně shromažďovat poskytnuté Příspěvky 
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před tím, než je odešle jejich cílovému příjemci, jímž je Nadační fond pomoci. Smluvní strany staví na 
jisto, že Příspěvky jsou peněžní prostředky ve vlastnictví Nadačního fondu pomoci a Obchodník je s nimi 
oprávněn nakládat výlučně způsobem uvedeným v těchto obchodních podmínkách. Obchodník zejména 
nesmí s Příspěvky jakkoliv disponovat či je užívat pro vlastní potřebu.   

2. Obchodník je oprávněn a zároveň povinen s Příspěvky nakládat výlučně tak, že: 

a) bude Příspěvky přijímat od Zákazníků a bude je uchovávat na svém bankovním účtu; 

b) bude Příspěvky pravidelně převádět na příslušný bankovní účet Sbírky, a to vždy neprodleně po 
splnění jakékoliv z těchto podmínek: 

i. výše Příspěvků nacházejících se u Obchodníka přesáhne v součtu částku 50.000,- Kč (slovy: 
padesát tisíc korun českých); 

ii. dojde k ukončení Sbírky zejména uplynutím doby, po níž Sbírka probíhala; 
iii. Nadační fond pomoci doručí Obchodníkovi žádost o zaslání veškerých Příspěvků na 

příslušný bankovní účet Sbírky. 

3. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li Obchodník svou povinnost nakládat s Příspěvky výlučně 
způsobem stanoveným v těchto obchodních podmínkách (zejména užije-li Příspěvky či jejich část pro 
vlastní potřeby), je povinen Nadačnímu fondu pomoci uhradit smluvní pokutu ve výši 121.000,- Kč (slovy: 
stodvacetjedna tisíc korun českých). Právo na náhradu škody tím není nijak dotčeno.  

4. Obchodník dále výslovně prohlašuje, že si je vědom toho, že poruší-li svou povinnost nakládat 
s Příspěvky výlučně způsobem stanoveným v těchto obchodních podmínkách, může se tímto svým 
jednáním dopustit trestného činu.  

5. Obchodník je povinen o Příspěvcích účtovat odděleně tak, aby z jeho účetnictví bylo patrné, že se jedná 
o peněžní prostředky ve vlastnictví Nadačního fondu pomoci.   

VI.  

VII. Další práva a povinnosti Smluvních stran dle Smlouvy o darovacím widgetu 

1. Smluvní strany se zavazují:  

a) poskytovat si veškerou součinnost při plnění práv a povinností dle Smlouvy o darovacím widgetu; 

b) zdržet se jakéhokoli jednání, které by poškozovalo nebo by mohlo ohrozit pověst druhé Smluvní 
strany. 

2. Obchodník se zavazuje v případě porušení těchto obchodních podmínek plně ochránit a odškodnit 
Nadační fond pomoci proti jakýmkoli nárokům (včetně nároků na související náklady) vzneseným proti 
Nadačnímu fondu pomoci v důsledku takového porušení těchto obchodních podmínek ze strany 
Obchodníka.  

3. Obchodník se uzavřením Smlouvy o darovacím widgetu vzdává práva domáhat se vůči Nadačnímu fondu 
pomoci náhrady újmy, která mu případně bude způsobena v souvislosti se Smlouvou o darovacím 
widgetu. Nadační fond pomoci bere na vědomí, že se Obchodník takto nemůže vzdát práva k náhradě 
újmy způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti.  

4. Obchodník bere na vědomí, že není oprávněn bez písemného souhlasu Nadačního fondu pomoci 
postupovat ani jinak převádět svá práva vyplývající ze Smlouvy o darovacím widgetu na třetí osobu. 
Nadační fond pomoci je oprávněn dle svého uvážení postupovat či jinak převádět svá práva vyplývající 
ze Smlouvy o darovacím widgetu na třetí osobu. Obchodník uzavřením Smlouvy o darovacím widgetu 
uděluje souhlas s případným postoupením smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. Občanského zákoníku třetí 
osobě, a to i v případě, že s plněním bylo již započato.  

5. Nadační fond pomoci je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou splatnou či nesplatnou 
pohledávku za Obchodníkem proti jakékoli splatné či nesplatné pohledávce Obchodníka vůči Nadačnímu 
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fondu pomoci. Obchodník není na své pohledávky za Nadačním fondem pomoci oprávněn jednostranně 
započítávat jakékoli své pohledávky.  

VIII. Práva duševního vlastnictví  

1. Nadační fond pomoci tímto Obchodníkovi uděluje bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k 
používání Darovacího widgetu (ve smyslu software) časově omezenou na dobu trvání Smlouvy o 
darovacím widgetu. Tato licence je poskytována výlučně k umístění Darovacího widgetu na internetové 
stránky Obchodníka za účelem vybírání Příspěvků od Zákazníků.  

2. Darovací widget ani žádnou jeho část není Obchodník oprávněn kopírovat, pozměňovat, distribuovat, 
prodávat ani pronajímat ani nesmí provádět zpětnou analýzu zdrojového kódu (reverzní inženýring) 
Darovacího widgetu ani se pokoušet jej extrahovat. Výjimkou jsou případy, kdy k tomu Obchodník má 
od Nadačního fondu pomoci výslovné písemné povolení nebo pokud Darovací widget či jeho část 
Nadační fond pomoci označí za open source nebo free software, a to v rozsahu, v němž je za open source 
nebo free software označen. Pokud Darovací widget či jeho část Nadační fond pomoci označí za open 
source nebo free software, je oprávněn s užíváním takové open source nebo free software licence spojit 
určité podmínky, a i jinak licenci k open source definovat, a to i nad rámec těchto obchodních podmínek.  

3. Obchodník není oprávněn vytvářet odvozená díla na základě Darovacího widgetu, a to pod smluvní 
pokutou 121.000,- Kč. Právo na náhradu škody tím není nijak dotčeno. 

4. S výjimkou uvedeného výše v tomto článku obchodních podmínek nenabývá Obchodník žádná práva 
duševního vlastnictví k právům Nadačního fondu pomoci na duševní vlastnictví, ani práva k duševnímu 
vlastnictví jiných osob. Obchodník zejména není oprávněn jakkoli využívat ochranné známky, loga, 
grafiky a názvu Nadačního fondu pomoci nebo znesnáze21, ledaže jde o využití, které slouží k propagaci 
Nadačního fondu pomoci, projektu znesnáze21 nebo Sbírky a je v souladu s účelem Smlouvy o darovacím 
widgetu.  

IX. Doba trvání a skončení Smlouvy o darovacím widgetu 

1. Smlouva o darovacím widgetu je uzavírána na dobu trvání konkrétní Sbírky, k níž se Darovací widget 
vztahuje, resp. do doby vypořádání veškerých práv a povinností Smluvních stran vyplývajících ze 
Smlouvy o darovacím widgetu, tj. zejména do doby zaslání veškerých Zákazníky darovaných Příspěvků 
Obchodníkem Nadačnímu fondu pomoci.  

2. Nadační fond pomoci i Obchodník mají právo Smlouvu o darovacím widgetu ukončit před skončením 
doby jejího trvání dle předchozího odstavce, a to mimo zákonem stanovených případů též výpovědí bez 
udání důvodu s výpovědní dobou 15 dní ode dne doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně.  

3. Skončení trvání Smlouvy o darovacím widgetu se nijak nedotýká již uzavřených Darovacích smluv. 

X. Změny těchto obchodních podmínek 

1. Tyto obchodní podmínky nejsou neměnné. Nesouhlasí-li Obchodník s kteroukoli jejich částí, má právo 
Nadační fond pomoci kontaktovat a sdělit mu svůj protinávrh, resp. připomínky k těmto obchodním 
podmínkám. Obchodník však bere na vědomí, že vznese-li návrh na změnu těchto obchodních podmínek 
poté, co s nimi již vyslovil souhlas, bude až do okamžiku, kdy taková změna bude ze strany Nadačního 
fondu pomoci výslovně písemně akceptována, nebo než dojde k jiné dohodě mezi Smluvními stranami, 
vázán obchodními podmínkami v původním znění.  

2. Nadační fond pomoci je oprávněn tyto obchodní podmínky příležitostně v přiměřeném rozsahu 
jednostranně měnit, zejména z důvodu změn platných zákonů nebo vylepšení či jiných změn Darovacího 
widgetu.  
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3. Nadační fond pomoci se zavazuje zprávu o změnách obchodních podmínek zveřejňovat na Webových 
stránkách znesnáze21 a na Webových stránkách GoodyDo. Obchodník se zavazuje znění obchodních 
podmínek pravidelně kontrolovat.  

4. Změny nebudou uplatňovány zpětně a nebudou nabývat účinnosti dříve než 15 dnů po zveřejnění. 
Změny provedené z právních důvodů však nabývají účinnosti okamžitě.  

5. Jestliže se změněnými podmínkami nebude Obchodník souhlasit, má právo takové změny obchodních 
podmínek odmítnout a Smlouvu o darovacím widgetu vypovědět s výpovědní dobou 15 dní ode dne 
doručení písemné výpovědi Nadačnímu fondu pomoci. 

6. Ponecháním Darovacího widgetu na svých internetových stránkách a umožněním jeho užívání Zákazníky 
Obchodníka poté, kdy došlo ke změně těchto obchodních podmínek, vyjadřuje Obchodník svůj souhlas 
se změněným zněním těchto obchodních podmínek.  

XI. Podmínky pro uživatele Shoptetu  

1. Nadační fond pomoci na základě těchto obchodních podmínek poskytuje Obchodníkovi na Shoptetu k 
užívání Doplněk a veškeré služby s ním spojené. 

2. Nadační fond pomoci Doplněk Uživateli poskytuje na vlastní účet a odpovědnost. Shoptet není 
poskytovatelem Doplňku a neodpovídá za Doplněk ani jeho obsah. 

3. Obchodník tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že ve vztahu k Doplňku Shoptet nemá 
povinnost poskytovat jakékoliv služby podpory nebo údržby a nenese odpovědnost za vypořádání 
nároků Uživatele nebo jakékoliv třetí strany ve vztahu k Poskytovateli a/nebo Poskytovatelem 
provozovanému Doplňku, ať už vyplývají z odpovědnosti za vady, způsobené škody či porušení právních 
předpisů, zejména v oblasti zpracování osobních údajů nebo jiných práv. 

4. Nadační fond pomoci tímto Obchodníkovi na Shoptetu uděluje nevýhradní licenci (oprávnění) k užívání 
Doplňku. 

5. Nadační fond pomoci se zavazuje poskytovat Doplněk tak, že tento bude dostupný prostřednictvím sítě 
internet v rozsahu nejméně 99 % veškerého času v každém kalendářním měsíci.  

6. Doplněk se považuje za dostupný, pokud jej lze řádně, tj. bez jakýchkoliv obtíží, poruch či závad, užívat 
k účelu uvedenému na jeho Produktové stránce. Doba, po kterou trvají standardní výluky a odstávky dle 
následujícího odstavce, se nezapočítává do celkového času, ke kterému se rozsah dostupnosti posuzuje. 

7. Nadační fond pomoci je oprávněn provádět odstávky Doplňku v čase od 20.00 do 23.00 hodin. Tyto 
odstávky mohou být prováděny v rozsahu nejvýše 2 hodin za měsíc. O každé plánované odstávce je 
Nadační fond pomoci povinen Obchodníka na Shoptetu informovat alespoň 3 dny předem. 

8. Nadační fond pomoci se zavazuje poskytovat Obchodníkovi na Shoptetu technickou podporu, a to 
prostřednictvím telefonického a e-mailového kontaktu. Kontaktní údaje jsou uvedeny na Produktové 
stránce Doplňku. 

9. Na jakýkoliv dotaz, zaslaný Obchodníkem na Shoptetu bude Nadační fond pomoci reagovat v pracovních 
dnech do 24 hodin od obdržení takového dotazu, a to prostřednictvím komunikačního kanálu přes který 
byl dotaz vznesen. 

10. Nadační fond pomoci se dále zavazuje zajistit pravidelnou údržbu a aktualizaci Doplňku, a to v rozsahu 
1-2h/měsíc a provádět činnosti směřující k detekci závad Doplňku. Veškeré objevené závady se Nadační 
fond pomoci zavazuje odstranit ve lhůtě odpovídající jejich závažnosti. 

11. Veškerou odpovědnost za vady Doplňku nese výhradně Nadační fond pomoci. 

12. Nadační fond pomoci také odpovídá za jakoukoli škodu či jinou újmu vzniklou z důvodu porušení jeho 
závazků vyplývajících z poskytování Doplňku Obchodníkovi na Shoptetu či z jakékoliv smlouvy, která 
mezi Nadačním fondem pomoci a Obchodníkem na Shoptetu byla ohledně Doplňku uzavřena. 
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13. Nadační fond pomoci bere na vědomí, že Shoptet neodpovídá za žádné právní ani faktické vady Doplňku, 
stejně tak jako neodpovídá za jakoukoli škodu či jinou újmu vzniklou z důvodu porušení závazků 
Nadačního fondu pomoci vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto obchodních podmínek. Shoptet 
neodpovídá ani za úroveň dostupnosti Doplňku, jeho aktuální či budoucí komptabilitu ani za shodu 
popisu funkcionalit Doplňku se skutečnou funkcionalitou Doplňku. 

14. Pro účely uplatnění práv z vadného plnění Nadační fond pomoci uvádí následující kontaktní údaje: 
petr@goodydo.cz. 

XII. Závěrečná ustanovení 

15. Uzavřením Smlouvy o darovacím widgetu po předchozím zakliknutí souhlasu s těmito obchodními 
podmínkami (tzv. checkbox) Obchodník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že 
s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku jejich odsouhlasení. Obchodník 
dále potvrzuje, že všem ustanovením porozuměl a neshledal žádné nejasnosti.  

16. Uzavřou-li Smluvní strany samostatnou písemnou smlouvu týkající se předmětu těchto obchodních 
podmínek, bude mít znění takové smlouvy přednost před těmito obchodními podmínkami. Při výkladu 
těchto obchodních podmínek se použije i praxe, která bude mezi Smluvními stranami zavedena, avšak 
ani taková praxe není způsobilá sama o sobě text (podmínky) těchto obchodních podmínek změnit.  

17. Tyto obchodní podmínky a Smlouva o darovacím widgetu se řídí právním řádem České republiky. Kolizní 
normy se nepoužijí, pokud je však jejich použití nezbytné, použijí se ve smyslu umožňujícím aplikaci 
(užití) českého právního řádu v co nejširším rozsahu. Uzavřením Smlouvy o darovacím widgetu 
Obchodník vyjadřuje svůj souhlas s touto volbou právního řádu, pokud takový souhlas může platně dát. 
Nadační fond pomoci pak s takovou volbou rovněž souhlasí. 

18. Obchodník uzavřením Smlouvy o darovacím widgetu vyslovuje v nejširším možném rozsahu souhlas 
s tím, že veškeré případné soudní spory mezi Smluvními stranami budou řešeny soudy České republiky, 
a to Obvodním soudem pro Prahu 5, popřípadě Městským soudem v Praze, v závislosti na věcné 
příslušnosti. 

19. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, 
namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce 
přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních 
ustanovení.   

20. Obchodní podmínky neudělují práva žádným třetím stranám.  

21. Bude-li Obchodník tyto obchodní podmínky porušovat a nebude-li Nadační fond pomoci na toto 
porušení reagovat, neznamená to, že by se Nadační fond pomoci vzdával jakýchkoli práv, která mu 
případně náleží. 

22. Kontaktní údaje Nadačního fondu pomoci: 

a) doručovací adresa pro účely projektu znesnáze21: znesnáze21, Boleslavova 11, 140 00 Praha 4, Česká 
republika;  

b) adresa elektronické pošty: info@nfpomoci.cz 

c) telefon: +420 730 510 377. 

23. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 18.1.2023. 


