
Zmluva o členstve OKG

Zmluvné strany – nižšie uvedený žiadateľ (ďalej len „Partner“) a spoločnosť OKG, s.r.o., Hybešova
42, 602 00 Brno - CZ, IČO: 26241919, DIČ: CZ 26241919 (ďalej len „OKG“) uzavreli túto

zmluvu o členstve OKG (ďalej len „Zmluva“).

1. Účelom tejto zmluvy je upraviť práva a povinnosti zmluvných strán pri rozširovaní 
výrobkov OKG Partnerom.

2. Partner je ďalej oprávnený získavať pre OKG nových Partnerov. Akceptáciou zmluvy o 
členstve OKG medzi novým Partnerom a OKG sa Partner stáva sponzorom nového Partnera (viď. 
Cesta partnera OKG a Obchodné podmienky spoločnosti OKG).

3. Partner sa zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá OKG v aktuálnom znení, stanovené najmä v 
Obchodných podmienkach spoločnosti O.K.G., s.r.o., dokumente Cesta partnera OKG, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, a v ďalších materiáloch, vydaných OKG, napr. v 
nariadeniach a postupoch OKG. 

4. Partner vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne zoznámil s obsahom 
Obchodných podmienok spoločnosti O.K.G., s.r.o. a Cestou partnera OKG  a s ich obsahom súhlasí.

5. OKG podľa svojich možností predá Partnerovi výrobky v akomkoľvek požadovanom 
množstve. OKG však nie je podľa tejto zmluvy povinná pokryť objem výrobkov požadovaných 
Partnerom pre jeho činnosť. Množstvo Partnerovi predávaných výrobkov bude limitované 
aktuálnymi skladovými a obchodnými možnosťami OKG.

6. Výrobok nakupovaný Partnerom od OKG sa na základe tejto zmluvy stáva jeho 
vlastníctvom v okamihu, keď za neho plne zaplatí kúpnu cenu. V tomto okamihu OKG Partnerovi 
výrobok odovzdá, pričom odovzdaním výrobku prechádza na Partnera nebezpečenstvo škody na 
výrobku.

7. Po skončení platnosti tejto zmluvy sa Partner zaväzuje, že po dobu troch rokov udrží v 
tajnosti všetky obchodné tajomstvá, návody, predajné a distribučné systémy, literatúru a obchodné 
informácie, ktoré dostal ako Partner počas trvania tejto zmluvy a nebude ich priamo alebo nepriamo
používať.

8. OKG súhlasí s tým, aby Partner pri svojej činnosti vyžíval v súlade s touto zmluvou po dobu
jej platnosti ochranné známky, ktorých vlastníkom je OKG, ďalej tiež obchodné názvy, slogany 
alebo logá OKG alebo názvy a popisy výrobkov OKG alebo textové materiály prevzaté z webových
stránok alebo z iných propagačných materiálov OKG, avšak jedine bez úprav skresľujúcich 
podstatu menovaných materiálov.

9. Partner nemôže prenechať (previesť) svoju zmluvu o členstvu OKG inej osobe bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu OKG. Tento súhlas môže byť zo strany OKG odobratý.

10. Platnosť tejto zmluvy je dvanásť mesiacov od dátumu jej podpisu (= dátum registrácie).

11. Ak sa Partner rozhodne vypovedať túto zmluvu pred uplynutím doby platnosti musí doručiť 
OKG písomnú výpoveď. Partner berie na vedomie, že potom ako OKG prijme jeho výpoveď, môže 
on požiadať o novú Zmluvu o členstve OKG najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od dátumu, kedy
OKG dostalo predmetnú výpoveď.



102. OKG môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak distribútor poruší jej podmienky.

13. Všetky skutočnosti, ktoré menia alebo dopĺňajú obsah tejto zmluvy Partner bezodkladne 
písomne oznámi spoločnosti OKG.

14. OKG nezodpovedá za žiadnu spôsobenú alebo následnú škodu, ktorá vznikla porušením 
tejto zmluvy Partnerom.

15. OKG v zmysle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, upozorňuje Partnera, 
že jeho osoba bude podľa identifikačných údajov vyplývajúcich z textu tejto zmluvy, zaradená na 
účely plnenia tejto zmluvy do databázy Partnerov OKG. Partner má právo prístupu k svojim 
osobným údajom a na ich opravu. ,Ďalej je OKG správcom osobných údajov Partnera podľa čl. 4 
bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "GDPR") - viac v 
dokumente zásady ochrany osobných údajov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a s 
ktorým sa Partner pred akceptáciou zmluvy zoznámil a akceptáciou zmluvy ho prijíma. 

16. Táto zmluva je záväzná a zriaďuje sa v prospech oboch strán a ich následníkov v podnikaní. 
Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy alebo jeho časť stane neplatným rozhodnutím súdu 
alebo iného príslušného orgánu, nebude mať táto neplatnosť, či nevynútiteľnosť vplyv na platnosť 
alebo vynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy alebo jej častí.

17. V prípade uvedenom v ustanovení predchádzajúceho článku sa obe zmluvné strany zaväzujú
neúčinné a neplatné ustanovenie nahradiť novým ustanovením, ktoré je svojím účelom a 
hospodárskym významom čo najbližšie ustanoveniu tejto zmluvy, ktoré má byť nahradené.

18. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia 
Obchodnými podmienkami spoločnosti O.K.G., s.r.o., Cestou partnera OKG a súvisiacimi 
nariadeniami a postupmi OKG, obchodným zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi ČR.

19. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej akceptácie oboma zmluvnými stranami.

20. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné vzájomné spory budú riešiť v prvom rade dohodou.
V prípade, že by dohoda nebola možná, budú prípadné spory riešené súdnou cestou.

21. Partnerom OKG sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov.

22. Obe strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú v dobrej viere, slobodne, vážne, 
neuzatvárajú ju v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.


