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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
(dále jen jako „VOP“) 

 
 

A. Provozovatel internetového Portálu: 
 
Název: SPWeb s.r.o.    
IČ: 29264782        
Sídlo: Neužilova 2, Brno 625 00    
Zapsáno: oddíl C,vložka 69293    
Tel.: 774553689  
E-mail: info@spweb.cz    
 
(dále jen jako „Provozovatel“ nebo „Prodávající“) 

   
__________________________________________________________________________________ 
 

B. Obsah VOP: 
 

1. Vymezení základních pojmů 
2. Úvodní ustanovení 
3. Registrace 
4. Proces uzavření a změn smlouvy (kontraktace) 
5. Platební podmínky 
6. Podmínky užití Služby 
7. Licenční ujednání a užití subdomény 
8. Trvání a ukončení Smlouvy 
9. Odpovědnost provozovatele 
10. Nakládání s osobními údaji při poskytování Služby 
11. Závěrečná ustanovení 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

I. 
DEFINICE VYBRANÝCH POJMŮ 

  
1. Portálem se pro účely těchto VOP míní internetová platforma dostupná na internetové adrese 

firmsys.cz sloužící Klientovi za níže uvedených podmínek. 
 

2. Službou se rozumí soubor funkcionalit dostupných na Portálu, a to za účelem sběru Oznámení 
třetích osob adresovaných Klientovi.  
 

3. Prodávajícím nebo Provozovatelem se pro účely těchto VOP míní SPWeb s.r.o., IČ: 29264782, se 
sídlem Neužilova 2, Brno 62500  
 

4. Klientem se pro účely těchto VOP míní fyzická, či právnická osoba vstupující do smluvního vztahu 
s Provozovatelem uzavíraného v elektronické, anebo listinné podobě. 



 

5. Pověřeným uživatelem nebo Administrátorem je fyzická osoba, kterou Klient pověří správou 
Služby. Klient bere na vědomí, že veškerá právní jednání učiněná Pověřeným uživatelem vůči 
Provozovateli jsou pro Klienta právně závazná nehledě na rozsah pověření od Klienta.  

 
6. Určeným pracovníkem nebo Řešitelem osoba pověřená Klientem za účelem vyřizování 

Oznámení. 
 

7. Oznamovatelem je osoba činící Oznámení určená Klientovi prostřednictvím Služby. 
 

8. Oznámením se rozumí sdělování skutečností významných pro Klienta prostřednictvím Služby. 
 

9. Spotřebitelem se pro účely těchto VOP míní každý člověk, které mimo rámec své podnikatelské 
činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s 
Provozovatelem. Pro vyjasnění pochybností platí, že pokud nebylo ujednáno jinak, Služba není 
určena Spotřebitelům. 

 
10. Smluvními stranami se pro účely těchto VOP míní Provozovatel a Klient, kteří spolu uzavírají 

Smlouvu.  
 

11. Smlouvou se rozumí právní jednání Provozovatele a Klienta ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jehož předmětem je ujednání práv a povinností při užívání 
Portálu a Služby. V případě rozporu Smlouvy a VOP má aplikační přednost smluvní ustanovení.  

 

12. Ceníkem je dokument zveřejněný Provozovatelem na Portálu obsahující tarify cen Služby, tedy 
délku zúčtovacích období, obsah Služeb a dalších plnění Provozovatele.  

 

II. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

  
1. Tyto VOP blíže vymezují a specifikují práva a povinnosti Provozovatele a Klienta v rámci smluvních 

vztahů uzavřených prostřednictvím internetového Portálu firmsys.cz. S těmito VOP má Klient 
možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. 
Klient odesláním své objednávky výslovně potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a že s nimi 
souhlasí. Klient se rovněž zavazuje s těmito VOP seznámit všechny osoby, kterým ke Službě 
umožní přístup. 

 
 

III. 
REGISTRACE 

 
1. K přístupu k Portálu a k jeho Službám se vyžaduje registrace. Údaje uvedené v uživatelském účtu 

je Klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Klientem v uživatelském 
účtu jsou Provozovatelem považovány za správné. 
 

2. Při registraci je každý Klient povinen uvést aspoň následující informace:  
 

- jméno a příjmení, případně firmu a IČO u právnické osoby, 
- telefonický kontakt,  
- e-mailovou adresu,  



- místo trvalého pobytu nebo sídlo právnické osoby, 
- doménové jméno Klienta. 

  
3. Registrační formulář není možné odeslat, pokud nebudou vyplněna veškerá pole označená v 

tomto formuláři jako povinná a zároveň, pokud Klient neoznačí svůj souhlas se zněním těchto VOP 
a případně nesplní další podmínky registrace stanovené Provozovatelem. 
 

4. Provedením registrace se Klientovi aktivuje jeho uživatelský účet, k němuž má přístup z Portálu. 
Klient zároveň získá registrací přístupovou adresu, která bude používána Oznamovateli pro 
podávání oznámení prostřednictvím internetového formuláře. 
 

5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen 
zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 
Pokud nebylo Smluvními stranami dohodnuto jinak, Klient není oprávněn umožnit využívání 
uživatelského účtu třetím osobám. 

 
6. Náklady vzniklé Klientovi a jím pověřeným osobám při použití komunikačních prostředků na dálku 

v souvislosti s registrací a provozem Portálu a Služby (např. náklady na připojení k internetu) si 
hradí tyto osoby sami dle ceníku jejich operátora, či poskytovatele. 
 

7. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez 
jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit nebo neumožnit přístup k Portálu, či 
Službě. 

 

8. Klient je povinen při registraci zvolit osobu Administrátora. Pokud Klient určil za Administrátora 
osobu, která není oprávněna zastupovat jej ze zákona, je povinen uvést právní důvod jejího 
zástupčího oprávnění. Na vyzvání je Klient toto oprávnění povinen Provozovateli doložit.  

 
IV. 

PROCES UZAVŘENÍ A ZMĚN SMLOUVY 
  
1. Klient učiní Provozovateli závaznou nabídku na uzavření Smlouvy o poskytování služeb 

(objednávku) prostřednictvím interaktivního registračního formuláře na Portálu, elektronické 
pošty, či v listinné formě. 
  

2. Odesláním registračního formuláře Klient vyjadřuje souhlas se zněním VOP. Provozovatel návrh 
na uzavření smlouvy příjme odesláním akceptačního emailu Klientovi. 

 
3. Objednávka obsahuje zejména tyto informace: 

− označení Služby, 

− časový a věcný rozsah Služby, 

− cenu Služby, resp. tarif. 
 

4. Aktuální druhy Služeb, jejich rozsah a cena, včetně příslušné daně z přidané hodnoty, jsou vždy 
uvedeny na Portálu. 
 

5. Klient bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování Služby, a to 
zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily podmínky poskytování Služby. Za 
tímto účelem povede Provozovatel v nezbytně nutném rozsahu evidenci takových osob. 

 
6. Klient je povinen při uzavírání smlouvy o poskytování služeb sdělovat údaje pravdivě a úplně. 



 
7. Provozovatel je oprávněn tyto VOP i jednotlivé návštěvní řády a Ceník měnit a doplňovat. 

Provozovatel změnu těchto VOP zašle Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při registraci a 
zveřejní ji na Portálu. Provozovatel v oznámení uvede den nabytí účinností nového znění VOP. 
Plánované změny se mohou týkat zejména, a nikoliv pouze, skutečností uvedených v Ceníku, 
podmínek užití Služby, platebních podmínek a odpovědnosti Provozovatele.  

 

8. Klient má právo takové změny VOP odmítnout ve lhůtě 10 (deseti) kalendářních dnů od doručení 
oznámení o změně VOP, a to tak že Smlouvu vypoví s výpovědní dobou 14 (čtrnácti) kalendářních 
dnů. Smlouva zanikne uplynutím výpovědní doby, pokud nezanikla dříve z jiného důvodu 
uvedeného v ust. čl. VIII VOP.  

 
9. V případě, že Klient vypoví Smlouvu dle ust. odst. 8 tohoto článku, nebo neprovede platbu na další 

zúčtovací období z důvodu změny Ceníku, poskytne mu Provozovatel na jeho výslovnou žádost 14 
(čtrnácti) denní období účtované původní sazbou odměny za účelem korektního ukončení 
poskytování Služby. Žádost musí být Provozovateli podána nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů 
od ukončení Smlouvy.   

  
V. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
1. Klient se zavazuje zaplatit Provozovateli za poskytnutí Služby odměnu dle platného Ceníku, a to 

dle poskytnutého rozsahu služeb. K odměně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné 
výši. Smlouva nabývá účinnost dle ust. čl. XI odst. 2 VOP. 

 
2. Klient je oprávněn zvolit jednu z forem plateb uvedených aktuálně na Portálu Provozovatele. 
 
3. Klient tímto bere na vědomí a vyjadřuje souhlas s tím, že v případě úhrady převodem na bankovní 

účet nebo platební bránou, zúčtovací období začíná a Provozovatel je povinen dodat Službu až po 
úspěšném připsání částky odpovídající celé odměně za Službu na jeho bankovní účet. Nebude-li 
řádně a včas uhrazena odměna na další zúčtovací období, Provozovatel je oprávněn bez 
upozornění přestat poskytovat Službu Klientovi. 
 

4. Odměna za první zúčtovací období je splatná do 3 (tří) kalendářích dnů od uzavření Smlouvy, a to 
na základě zálohové faktury vystavené Provozovatelem. Na základě provedené platby bude 
Provozovatelem vystavena faktura a daňový doklad. 

 

5. Odměny za následující zúčtovací období jsou splatné předem, nejpozději poslední den 
předcházejícího zúčtovacího období. Provozovatel za tímto účelem odešle Klientovi zálohovou 
fakturu nejpozději 14 (čtrnáct) kalendářních dní před koncem předcházejícího zúčtovacího 
období. Na základě provedené platby bude Provozovatelem vystavena faktura a daňový doklad. 
Výše odměny pro následující zúčtovací období se řídí Ceníkem platným v době vystavení zálohové 
faktury na další období. 

 
6. V případě čerpání mimotarifních služeb se samostatně stanovenou cenou, bude odměna 

fakturovaná předem zálohovou fakturou, pokud nebylo dohodnuto jinak. Provozovatel není 
povinen tyto mimotarifní služby poskytnout před jejich plnou úhradou. 

 

7. Odměna je splatná bezhotovostně na bankovní účet Provozovatele uvedený shora VOP. Klient je 
povinen při platbě uvést vždy přidělený variabilní symbol uvedený na faktuře, či zálohové faktuře 
doručené Provozovatelem. Klient uděluje Provozovateli souhlas s vystavením daňového dokladu 



v elektronické podobě a jeho doručením Klientovi emailem na emailovou adresu uvedenou při 
registraci. 

 
 

VI. 
PODMÍNKY UŽITÍ SLUŽBY 

 
1. Provozovatel v souladu se Smlouvou a těmito VOP poskytuje soubor funkcionalit za účelem sběru 

a ukládání Oznámení od Oznamovatelů, a to prostřednictvím Portálu a Služby. Dále k zajištění 
komunikace mezi Klientem a Oznamovatelem. Klient se za toto zavazuje Provozovateli zaplatit 
dohodnutou odměnu, přičemž závazek Provozovatele je splněn a nárok na zaplacení celé sjednané 
odměny Provozovateli vzniká již tím, že Klient má přístup ke Službě. 
 

2. Klient bere výslovně na vědomí, že veškerá data shromážděná za trvání Smlouvy mohou být po 
jejím skončení Provozovatelem bez náhrady vymazána. Provozovatel se zavazuje data Klienta na 
Portálu zachovat po dobu 1 (jednoho) měsíce po skončení Smlouvy. Klient je povinen si tato data, 
včetně oznámení, exportovat do výstupu, který umožňuje Portál.  

 

3. Pokud nebylo dohodnuto jinak, Služba na základě této Smlouvy je poskytována pouze koncovému 
uživateli, tedy osobě v jejímž zájmu jsou Oznámení sbírána. Hodlá – li Klient využívat Službu za 
účelem jejího poskytování svým klientům, musí být tento účel mezi Provozovatelem a Klienta 
výslovně ujednán.  
 

4. Oznamovatel činí Oznámení prostřednictvím Služby bezplatně.  
 
5. Klient je oprávněn umožnit přístup k plně uhrazené Službě sjednanému počtu Řešitelů, tím že 

jejich údaje uvede na Portál. Klient odpovídá za škodu způsobenou Řešitelem Provozovateli. 
 
6. Provozovatel umožňuje Klientovi a jím určeným třetím osobám uložení obsahu (zejména 

fotografií, obrázků, textů), tedy poskytuje Klientovi zprostředkovatelské služby informační 
společnosti ve smyslu ust. § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 
společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Za ukládaný obsah v rámci služby plně odpovídá Klient 
společně a nerozdílně s osobou, která je do Portálu vložila. 

 

7. V případě, že by uložený obsah mohl porušit provoz Portálu, anebo Služby, je Provozovatel 
oprávněn bez předchozího upozornění tento obsah smazat, či zabránit jeho šíření anebo úplně 
ukončit poskytování Služby Klientovi.  

 

8. Komukoliv je zakázáno Službu používat k rozesílání nevyžádaných obchodní sdělení. Dále je 
zakázáno v rámci služby rozesílat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích 
osob, za účelem zmatení či uvedení uživatelů internetu v omyl (phishing apod.).  

 
9. Komukoliv je zakázáno v rámci Služby šířit počítačové viry a jiný závadný software a obsah. Je 

přísně zakázáno provádět činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz 
Služby nebo provádět jiné útoky na server, na kterém je Služba provozována ani nesmí být při 
takové činnosti nápomocen třetí osobě.  

 
10. Komukoliv je zakázáno Službu využívat způsobem, který by mohl omezovat v užívání Služby další 

uživatele či jinak omezoval poskytování Služby. Zejména je zakázáno server, na kterém jsou Služba 
a Portál provozovány, zatěžovat automatizovanými požadavky. 

 



11. Klient je ve svém zájmu povinen sledovat dostupnost Služby, rovněž je povinen upozornit 
Provozovatele na výpadek Portálu, anebo Služby jakmile se o něm dozví.  

 

12. Klient je oprávněn užívat Službu a Portál v poskytované podobě. Klient však není oprávněn Službu, 
ani Portál upravit nad jejich rámec volitelného nastavení. 

 
13. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel je v rámci své činnosti při poskytování 

Služby činný jak pro Klienta, tak pro Oznamovatele. 
 
14. Provozovatel žádným způsobem nevstupuje do právních vztahů mezi Klientem a Oznamovatelem, 

případně dalšími osobami. Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost související se závazky 
Klienta, či jejich porušením. 

 
 

VII. 
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ A UŽITÍ SUBDOMÉNY 

  
1. Uzavřením této Smlouvy poskytuje Provozovatel Klientovi oprávnění k výkonu práva užít Službu 

na Portálu v souladu s ust. § 2358 a násl. a § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
a to jako licenci:  
 

- nevýhradní,  
- územně neomezenou,  
- a časově omezenou na dobu trvání této Smlouvy. 

 
2. Licence se sjednává jako úplatná, přičemž odměna za poskytnutí Licence je součástí odměny dle 

ust. čl. V. této Smlouvy. 
 

3. Klient není oprávněn udělit podlicenci k užívání Služby, či Portálu; tímto není dotčeno právo Řešitelů 
a Oznamovatelů k přístupu ke Službě. 

 

4. Provozovatel je jako vlastník oprávněn vykonávat veškerá práva k doméně druhého řádu firmsys.cz. 
Klient je oprávněn za trvání této Smlouvy využívat subdoménu ve formě „(výraz zvolený 
Klientem).firmsys.cz“, a to výhradně za účelem využívání Služby. Zánikem této Smlouvy toto právo 
bez náhrady zaniká. 

 

5. Výraz zvolený Klientem musí konvenovat VOP, nesmí porušovat platné právní předpisy a musí být 
v souladu s dobrými mravy.      

 

 
VIII. 

TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY 
  
1. Smlouva se uzavírá na dobu sjednaného zúčtovacího období. Smlouva se dále prodlužuje na další 

zúčtovací období v původně ujednané délce, pokud Klient uhradí řádně a včas odměnu dle ust. čl. 

V. odst. 5. VOP. 

 

2. Pro vyjasnění pochybností platí, že neuhrazením odměny řádně a včas dle ust. čl. V. odst. 5. VOP 

Smlouva zaniká.  

 



3. Provozovatel je oprávněn Smlouvu Klientovi jednostranně vypovědět, a to výpovědí doručenou 
Klientovi na adresu jeho elektronické pošty, přičemž výpovědní doba činí 14 (čtrnáct) kalendářních 
dní od data doručení.  

 

4. Provozovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodu závažného nebo opakovaného porušení 
VOP Klientem, či osoby kterou Klient pověřil užíváním Služby. Odstoupení zašle Provozoval 
klientovi na jeho emailovou adresu. Doručením odstoupení Klientovi Smlouva zaniká. V souvislosti 
s tím je Provozovatel rovněž oprávněn dočasnému nebo trvalému znepřístupnění Služby, aniž by 
musel být Klient předem informován. 

 

5. Provozovatel je oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit, či stornovat řádně provedenou 
objednávku, bude-li po odeslání objednávky, resp. uzavření Smlouvy, zjištěno že se plnění 
Smlouvy stalo pro Provozovatele nemožným, možným pouze při vynaložení nepřiměřených 
nákladů, v objednávce byla uvedena nepřiměřeně nízká odměna, nebo zjistí-li Provozovatel 
dodatečně informace nasvědčující tomu, že Klient nesplní některou ze svých povinností. Klient 
tuto skutečnost bere na vědomí a vyjadřuje s ní výslovný souhlas. 

 

6. V případě prodlení s úhradou mimotarifní odměny dle ust. čl. V. odst. 6. VOP delší než 14 (čtrnáct) 
kalendářních dnů je Provozovatel oprávněn vypovědět Smlouvu s výpovědní dobou 14 (čtrnácti) 
kalendářních dnů. 

   
  

IX. 
ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE 

 
1. Pokud si smluvní strany neujednaly jinak, Služba se vždy poskytuje jako negarantovaná. 

Provozovatel si k odstranění výpadku, či vady Služby nebo Portálu vyhrazuje čas nejméně v délce 
48 hodin. Provozovatel však v žádném případě neodpovídá za výpadky, či vady Služby, nebo 
Portálu způsobené hardwarem a softwarem Klienta, anebo osoby, kterou Klient pověřil užíváním 
Služby.  
 

2. Provozovatel neodpovídá za výpadek Služby způsobený činností třetí osoby, a za jakoukoliv škodu 
tímto Klientovi způsobenou. 

 
3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez dalšího částečně nebo zcela omezit funkčnost Portálu 

a Služeb v jakémkoli rozsahu nebo měnit obsah informací na nich zveřejněných. Provozovatel si 
rovněž vyhrazuje právo Službu kdykoliv zrušit a Portál přestat provozovat, a to bez náhrady. 
V tomto ohledu bude dále postupovat v souladu s čl. VIII. VOP. 

 

4. Klient bere na vědomí, že Portál a Službu využívá na vlastní riziko a Provozovatel není odpovědný 
zejména za případné nesplnění zákonných požadavků na úseku ochrany oznamovatele 
způsobeným jednáním nebo opomenutím Klienta, či jím pověřených osob.  

 

5. Provozovatel odpovídá Klientovi za újmu, která vznikla jeho zaviněním, a to maximálně do výše 
desetinásobku průměrné měsíční odměny, vypočteného za dobu trvání Smlouvy. Provozovatel 
neodpovídá za žádnou újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo 
nemožnosti užití Služby nezpůsobenou jednáním nebo opomenutím Provozovatele. Pokud by i 
přesto byla shledána povinnost Provozovatele k náhradě jakékoliv škody nebo újmy, včetně 
ušlého zisku, je tato jeho povinnost omezena pouze do výše desetinásobku průměrné měsíční 
odměny, která již byla Klientem uhrazena.   

 



  
X. 

NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 
  
1. Provozovatel jakožto správce osobních údajů, které mu budou poskytnuty zpracovává osobní 

údaje nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“) v souladu s právními 
předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 

 
2. Osobní údaje Společnost zpracovává pouze na základě uvedených právních základů a pro níže 

uvedené účely: 
a. plnění smlouvy (není vyžadován souhlas subjektu údajů); 
b. plnění právní povinnosti (není vyžadován souhlas subjektu údajů); 
 
3. Účely zpracování: poskytování služeb dle uzavřené smlouvy   
 
4. Osobní údaje budou Provozovatelem poskytnuty těmto třetím osobám: 
a.  orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány). 
 
5. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP. 
6. Osobní údaje budou Provozovatele zpracovávány po dobu trvání Smlouvy nejdéle však po dobu 1 

měsíce ode dne ukončení smluvního vztahu. 
7. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva: 

a) Právo na přístup k Osobním údajům u Provozovatele, což znamená, že si můžete 

kdykoliv požádat o potvrzení Provozovatele, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou 

či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou 

zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, 

omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází 

na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně 

případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž 

první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Společnost požadovat 

přiměřenou úhradu administrativních nákladů. 

b) Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Provozovatele o 

opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. 

c) Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Provozovatel musí vymazat Vaše 

Osobní údaje pokud  

- již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,  

- odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování  

- vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody 

pro zpracování  

- zpracování je protiprávní nebo  

- to ukládá zákonná povinnost. 

d) Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší 

sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud  

- popíráte přesnost Osobních údajů,  

- zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování 

pouze omezit,  

- Provozovatel již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano  

- nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování Provozovatel může mít 



Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, 

případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby 

právních nároků,  

e) Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, 

které jste poskytl Provozovateli se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění 

smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to 

technicky proveditelné, máte právo, aby Společnost tyto údaje předala jinému správci. 

f)  Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u 

Provozovatele podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých 

Osobních údajů, čímž způsobíte, že Provozovatel Osobní údaje dále nezpracovává, 

pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad 

Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. 

8. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Provozovatele buďto 
písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou 
na e-mailové adrese info@spweb.cz 

9. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních 
údajů na adrese: www.uoou.cz.  

10. V případě, že bude Společnost užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této 
informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu a další informace 
uvedené v této doložce. 
 

 

 
XI. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
  
1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení VOP, anebo Smlouvy, nevymahatelným, zdánlivým nebo 

neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost, zdánlivost či neúčinnost jejich 
ostatních ustanovení. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny bez zbytečného odkladu 
nahradit takové ustanovení ustanovením novým, platným a účinným a Klient se zavazuje se tímto 
novým ustanovením řídit.  

 
2. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem připsání první platby Odměny za podmínek ust. čl. V VOP. 

Pokud Klient neuhradí Provozovateli první platbu Odměny do 7 (sedmi) dnů od uzavření Smlouvy, 
Smlouva zaniká. 

 

3. Pokud zákon ukládá povinnost Smlouvu uveřejnit v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, zavazuje se Klient o této skutečnosti Provozovatele vyrozumět. Zveřejnění 
Smlouvy zajišťuje Klient.  

 
4. Veškeré smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Klientem, jejich práva a povinnosti se řídí závaznými 

právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem 
č. 121/2000 Sb., autorský zákon a dále těmito VOP.  K řešení sporů mezi smluvními stranami jsou 
příslušné soudy České republiky.  

 
5. Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 1.2.2022 
  
 
V Brně dne 1.1.2022 


