Smlouva o členství OKG
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
Smluvní strany - níže uvedený žadatel (dále jen "Partner") a společnost O.K.G., s.r.o., Hybešova 42,
602 00 Brno - CZ, IČO: 26241919, DIČ: CZ 26241919 (dále jen „OKG“) uzavřely tuto Smlouvu o
členství OKG (dále jen „Smlouva").
1. Účelem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti smluvních stran při rozšiřování výrobků OKG
Partnerem.
2. Partner je dále oprávněn získávat pro OKG nové Partnery. Akceptací Smlouvy OKG mezi novým
Partnerem a OKG se tento stává sponzorem nového Partnera (viz. Cesta partnera OKG, a Obchodní
podmínky společnosti O.K.G., s.r.o.).
3. Partner se zavazuje dodržovat veškerá pravidla OKG v aktuálním znění, stanovená zejména v
Obchodních podmínkách společnosti O.K.G., s.r.o., dokumentu Cesta partnera OKG, které jsou
nedílnou součástí této smlouvy, a v dalších materiálech, vydaných OKG, např. v nařízeních a
postupech OKG.
4. Partner prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s Obchodními
podmínkami společnosti O.K.G., s.r.o. a Cestou partnera OKG s jejich obsahem souhlasí.
5. OKG, podle svých možností, prodá Partnerovi výrobky v jakémkoliv požadovaném množství. OKG
však není povinna pokrýt objem výrobků, požadovaných Partnerem pro jeho činnost dle této
smlouvy. Množství Partnerovi prodávaných výrobků bude limitováno aktuálními skladovými a
obchodními možnostmi OKG.
6. Výrobek, nakupovaný Partnerem na základě této smlouvy od OKG, se stává jeho vlastnictvím v
okamžiku, kdy za něj zcela zaplatí kupní cenu. V tomto okamžiku OKG Partnerovi výrobek předá,
přičemž předáním výrobku přechází na Partnera nebezpečí škody na výrobku.
7. Po ukončení platnosti této smlouvy se Partner zavazuje, že po dobu tří let udrží v tajnosti
všechna obchodní tajemství, návody, prodejní a distribuční systémy, literaturu a obchodní
informace, které obdržel jako Partner během trvání této smlouvy a nebude je přímo nebo nepřímo
používat.
8. OKG souhlasí s tím, aby Partner při své činnosti podle této smlouvy po dobu její platnosti užíval
ochranné známky, jejichž vlastníkem je OKG, dále i obchodní názvy, slogany či loga OKG nebo názvy
a popisy výrobků OKG nebo textové materiály převzaté z webových stránek nebo z jiných
propagačních materiálů OKG, ovšem jedině bez úprav zkreslujících podstatu jmenovaných
materiálů.
9. Partner nemůže přenechat (převést) svou Smlouvu o členství OKG jiné osobě bez předchozího
písemného souhlasu OKG. Tento souhlas může být ze strany OKG odejmut.
10. Platnost této smlouvy je dvanáct měsíců od data jejího podpisu (= data registrace).

11. Jestliže se Partner rozhodne vypovědět tuto smlouvu před uplynutím doby platnosti, musí
doručit OKG písemnou výpověď. Partner bere na vědomí, že poté, co OKG přijme jeho výpověď,
může požádat o novou smlouvu o členství OKG nejdříve po uplynutí šesti měsíců od data, kdy OKG
obdrželo předmětnou výpověď.
12. OKG může odstoupit od této smlouvy, pokud Partner poruší její podmínky.
13. Veškeré skutečnosti, které mění nebo doplňují obsah této smlouvy, Partner bezodkladně
písemně sdělí společnosti OKG.
14. OKG neodpovídá za žádnou příčinnou anebo následnou škodu, vzniklou porušením této
smlouvy Partnerem.
15. OKG ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, upozorňuje Partnera, že
jeho osoba bude dle identifikačních údajů vyplývajících z textu této smlouvy, zařazena pro účely
plnění této smlouvy do databáze Partnerů OKG. Partner má právo přístupu ke svým osobním
údajům a na jejich opravu. Dále je OKG správcem osobních údajů Partnera dle čl. 4 bod 7 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) - více v
dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je nedílnou součástí této smlouvy a se kterým se
Partner před akceptací smlouvy seznámil a akceptací smlouvy jej přijímá.
16. Tato smlouva je závazná a zřizuje se k prospěchu obou stran i jejich následníků v podnikání.
Pokud kterékoliv z ustanovení této smlouvy nebo jeho část se stane neplatným rozhodnutím soudu
či jiného příslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či
vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo jejích částí.
17. V případě uvedeném v ustanovení předchozího článku se obě smluvní strany zavazují neúčinné
a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským
významem co nejbližší ustanovení této smlouvy, jež má být nahrazeno.
18. Právní vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí
Obchodními podmínkami společnosti O.K.G., s.r.o., Cestou partnera OKG a souvisejícími nařízeními
a postupy OKG, obchodním zákoníkem a souvisejícími právními předpisy ČR.
19. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem její akceptace oběma smluvními stranami.
20. Smluvní strany se zavazují, že případné spory mezi sebou budou řešit prvořadě dohodou. V
případě, že by dohoda nebyla možná, budou případné spory řešeny soudní cestou.
21. Partnerem OKG se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let.
22. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají v dobré víře, svobodně, vážně, nikoliv v tísni a
za nápadně nevýhodných podmínek.

