Smluvní podmínky
1.

Úvod

1.1.

Tomáš Hajzler, bytem Praha 4, Boženy Jandlové 2132/3, PSČ 143 00, IČ 610 26 280 (dále jen
"Provozovatel"), je provozovatelem webových stránek dostupných na internetové adrese (URL)
www.slusnafirma.cz (dále jen „Webové stránky“).

1.2.

Tomáš Hajzler je společníkem a jednatelem společnosti PeopleComm s.r.o., sídlem Praha 4, Boženy
Jandlové 2132/3, PSČ 143 00, IČ 267 34 087, zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze,
vložka C.90363 (dále jen „Spřízněná společnost“).

1.3.

Provozovatel na Webových stránkách zobrazuje prezentaci podnikajících fyzických či právnických osob
a k tomu se vztahující obsah (dále jen „Firemní profil“). Provozovatel rovněž umožňuje těmto osobám
v rámci zveřejněných pravidel využívat značku Slušná firma (dále jen „Značka“). Tyto dvě činnosti se
v těchto Smluvních podmínkách označují společně jako Služby.

1.4.

Podnikající fyzické či právnické osoby využívající Služby Provozovatele jsou dále označovány jako
"Subjekty" nebo jednotlivě jen "Subjekt".

2.

Služby

2.1.

Provozovatel poskytuje dvě Služby:
a)

Zveřejnění Firemního profilu na Webových stránkách.

b) Umožnění využití Značky.
2.2.

Pro využívání Služeb Provozovatele je ze strany Subjektu nutné splnění dvou podmínek:
a)

Splnění registračních podmínek obsažených na Webových stránkách.

b) Uhrazení poplatku za registraci a zveřejnění Firemního profilu.
2.3.

Webové stránky zobrazují Firemní profily Subjektů (včetně kontaktů, fotografií a dalších informací).
Umožňují Provozovateli prostřednictvím administračního rozhraní upravovat (měnit, doplňovat či
odstraňovat) informace uvedené ve Firemních profilech, a to převážně na základě oprávněných
požadavků Subjektů.

2.4.

Značka slouží k propagaci myšlenky Webových stránek a k označení Webovými stránkami propagované
charakteristiky Subjektu a Subjekt má právo tuto Značku aktivně využívat. K tomu Provozovatel
prohlašuje, že má právo umožnit dalším osobám takové využití Značky.

2.5.

Využitím Značky se má na mysli takové spojení Značky s iniciály nebo jiným slovním či grafickým
označením Subjektu, kdy je splněn účel Značky a kdy je ze spojení naprosto zřejmé, že je to právě
Subjekt, který má na její využití právo.

3.

Registrace Subjektu do Webových stránek

3.1.

Registrace Subjektu na Webové stránky je prováděna Provozovatelem a je vázána na následující
registrační podmínky:
a)

Zvolení funkční e-mailové adresy Subjektu.

b) Vyplnění Indexu slušnosti.

c)

Poskytnutí Provozovatelem požadovaných podkladů, které jsou pro vytvoření Firemního profilu
nezbytné.

d) Schválení Firemního profilu Provozovatelem. Při tomto schvalování zohlední Provozovatel
relevantnost poskytnutých informací i jejich celkový obsah ve vztahu k záměru poskytovaných
Služeb.
3.2.

V případě zániku práva Subjektu prezentovat se na Webových stránkách nemá Provozovatel povinnost
nadále Subjektu provádět změny v poskytnutých informacích.

3.3.

Subjekt je povinen pravdivě uvádět data, která jsou zobrazována v rámci Webových stránek.

4.

Práva a povinnosti smluvních stran

4.1.

Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování Firemních profilů včetně jejich třídění v rámci
činností provozovaných Provozovatelem a tento způsob kdykoli změnit. Jednotlivé Firemní profily
mohou být za účelem zobrazování zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení
Provozovatele.

4.2.

Provozovatel si vyhrazuje právo vybrané informace ve Firemních profilech nezobrazit, případně
z Firemního profilu odstranit, a to především z důvodů, že:
e)

Jsou v rozporu s právním řádem České republiky.

f)

Jsou v rozporu s dobrými mravy.

g)

Jsou v rozporu s myšlenkami propagovanými pomocí Webových stránek.

h) Jsou způsobilá přivodit Provozovateli či třetím osobám újmu.
4.3.

Provozovatel si vyhrazuje právo využívat Firemní profily a data v nich obsažená pro potřeby ostatních
činností poskytovaných Provozovatelem a Spřízněnou společností.

4.4.

Provozovatel je oprávněn posílat Subjektu e-mailová oznámení, která se týkají provozu činností
poskytovaných Provozovatelem či Spřízněnou společností.

4.5.

Subjekty výslovně souhlasí s právem Provozovatele odesílat jim poptávky uživatelů související
s předmětem činnosti Subjektu a vznesené v rámci služeb Provozovatele.

4.6.

Provozovatel si vyhrazuje právo na vyřazení Subjektu z Webových stránek a to zejména z důvodů
porušení těchto Smluvních podmínek, případně obecných právních předpisů či oprávněných zájmů
Provozovatele.

5.

Platební podmínky

5.1.

Za poskytování Služeb inkasuje od Subjektů Provozovatel odměnu ve výši uvedené v aktuálním ceníku
zveřejněném na Webových stránkách. Tato odměna (dále jen „Poplatek“) zahrnuje všechny Služby
a vztahuje se vždy ke konkrétnímu časovému období.

5.2.

Úhrada Poplatku probíhá na základě faktury vystavené Provozovatelem. Tato faktura obsahuje
i výslovné označení období, ke kterému se Poplatek vztahuje. Subjekt výslovně souhlasí se zasíláním
faktur, jakož i další související dokumentace v elektronické podobě (ve formátu PDF nebo XML) na
kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v profilu Subjektu.

5.3.

Neoznámí-li Subjekt Provozovateli nejméně jeden měsíc před vypršením období pokrytého Poplatkem
svůj záměr ukončit vzájemnou spolupráci, prodlužuje se spolupráce na další období, což bude potvrzeno
ze strany Provozovatele vystavením faktury na Poplatek na další období.

5.4.

Ukončí-li Subjekt s Provozovatelem na základě vzájemné dohody spolupráci, náleží Subjektu právo na
vrácení části uhrazeného Poplatku, a to podle následujících kritérií:
a)

Je-li dohoda o ukončení spolupráce účinná nejpozději v den uplynutí třetího měsíce daného roku,
má Subjekt právo na vrácení 60 % ročního Poplatku.

b) Je-li dohoda o ukončení spolupráce účinná nejpozději v den uplynutí šestého měsíce daného roku,
má Subjekt právo na vrácení 40 % ročního Poplatku.
c)

Je-li dohoda o ukončení spolupráce účinná nejpozději v den uplynutí devátého měsíce daného
roku, má Subjekt právo na vrácení 20 % ročního Poplatku.

d) Je-li dohoda o ukončení spolupráce účinná nejdříve v den započetí desátého měsíce daného roku,
nemá Subjekt právo na vrácení žádné části ročního Poplatku.
e)

Vztahuje-li se Poplatek na jiné než roční období, bude vratná část Poplatku v případě uzavření
dohody o ukončení spolupráce stanovena vzájemnou dohodou Subjektu a Provozovatele; přičemž
východiskem této dohody budou pravidla obsažená výše v tomto bodu.

6.

Závěrečná ustanovení

6.1.

Subjekt není oprávněn jakkoli Provozovatele činit zodpovědným za jakékoli právní nároky třetích stran,
které vzniknou na základě zveřejnění Subjektem zadaných dat prostřednictvím Webových stránek.

6.2.

Jakékoli užití Služeb, respektive jejich částí Subjektem jiným způsobem než pro účely, k nimž jsou určeny,
je zakázáno.

6.3.

Subjekt souhlasí se zpracováním údajů poskytnutých Provozovateli v rámci Webových stránek ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny
i další údaje. Je-li Subjektem právnická osoba, pak prohlašuje, že je oprávněna předat osobní údaje svých
pracovníků za účelem jejich zveřejnění na Webových stránkách a není-li tomu tak, odpovídá za
případnou škodu Provozovateli způsobenou nepravdivostí tohoto prohlášení. Souhlas se zpracováním
údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Subjekt bezplatně kdykoliv na adrese
Provozovatele odvolat. Provozovatel garantuje Subjektu i další práva uvedená v ustanovení § 11 a 21
zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6.4.

Za porušení těchto Smluvních podmínek či z důvodů v těchto Smluvních podmínkách uvedených si
Provozovatel vyhrazuje právo přerušit zobrazování Subjektu podle závažnosti až na dobu neurčitou nebo
úplně zrušit registraci Subjektu, a to i bez předchozího vyrozumění Subjektu.

6.5.

Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Subjektem se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších předpisů.

6.6.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Smluvních podmínek s tím, že změnu vždy zveřejní na
Webových stránkách. Jestliže Subjekt nesouhlasí se změnou Smluvních podmínek, je oprávněn takové
změny odmítnout, a z toho důvodu tyto Smluvní podmínky vypovědět a to písemně na adrese sídla
Provozovatele. Subjekt, tak z důvodu svého nesouhlasu se změnou, oznámí Provozovateli své rozhodnutí
o ukončení spolupráce, a to nejpozději do 14 dní od změny Smluvních podmínek.

6.7.

Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 10. 2016.

