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Všeobecné obchodní podmínky
1. Úvodní ustanovení
1.1 V souladu s ustanovením §273 zák. è. 513/1991 Sb. (Obch.
zák.) v platném znìní vydává spoleènost CS Technologies s.r.o.
tyto všeobecné obchodní podmínky, jež jsou nedílnou souèástí
smlouvy, uzavøené mezi: CS Technologies s.r.o., se sídlem Ak.
Heyrovského 1178/6, Hradec Králové, 500 03, IÈ: 27463249,
zapsanou v obchodním rejstøíku vedeném Krajským soudem v
Hradci Králové, oddíl C, vložka 20540, (dále jen „zhotovitel“) na
stranì jedné a Zákazníkem (dále jen ”Zákazník”) na stranì druhé.
1.2 Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, které zhotovitel poskytuje služby na základì objednávky služeb podané prostøednictvím sítì internet nebo písemnì, osobnì èi telefonicky.
1.3 Objednáním služeb prostøednictvím sítì internet vyslovuje
zákazník, stejnì jako zhotovitel, svùj závazek øídit se tìmito všeobecnými smluvními podmínkami stejnì, jako by tyto podmínky
byly vytištìné a podepsané ve formì smlouvy. Všeobecné
smluvní podmínky jsou závazné v platném aktuálním znìní, jež
jsou veøejnì pøístupné na internetových stránkách zhotovitele
www.cstechnologies.cz
1.4 Zákazník, který uzavírá s zhotovitelem smlouvu a není majitelem domény, souèasnì prohlašuje, že je oprávnìn jménem
majitele domény jednat. V takovém pøípadì povinnosti vyplývající z tìchto podmínek pøecházejí i na majitele domény.
2. Pøedmìt smlouvy
2.1 Pøedmìtem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovení díla webových stránek (dále jen „produkt“) a poskytování webových
služeb pro webové stránky zákazníka dle specifikace uvedené
v dohodì o zhotovení díla a poskytování služeb, za které se
zákazník zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dle aktuálního a platného ceníku zhotovitele a pøedmìtné dohody.
2.2 Poskytováním webových služeb se rozumí zejména poskytování služby virtuálního serveru, datového úložištì, e-mailu,
správy DNS záznamù domény a pøenosu dat po síti internet s
využitím protokolu HTTP a další služby s tím související.
3. Práva a povinnosti smluvních stran
3.1 Zhotovitel se zavazuje zprostøedkovat registraci doménového jména zákazníka u pøíslušných registraèních autorit.
Zákazník se stává vlastníkem veškerých práv, týkajících se pøedmìtného doménového jména, s výjimkou práv níže èi výše uvedených. Poplatky a další náklady s registrací spojené nese
zákazník. Registrace doménového jména se øídí pravidly a podmínkami pøíslušných registraèních autorit (správcù domén),
které jsou pro zákazníka závazné.
3.2 Pro zajištìní plnohodnotných webhostingových služeb se
zhotovitel stává technickým správcem DNS záznamu pro doménové jméno. Pøi zmìnì technického kontaktu èi DNS serveru
domény zákazníkem nebo pokud zákazník spravuje doménové
jméno svépomocí èi prostøednictvím jiného subjektu neodpovídá
zhotovitel za funkènost respektive nefunkènost služeb poskytovaných zákazníkovi zpùsobenou špatnou konfigurací doménového jména. Nefunkènost služeb poskytovaných zákazníkovi,
zpùsobená výše uvedeným, nemá vliv na povinnost zákazníka
hradit zhotoviteli smluvené platby. Obnovení funkènosti služeb je
možné na žádost zákazníka a je zpoplatnìno dle platného
ceníku zhotovitele.
3.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit provoz domény zákazníka na
základì objednávky služeb, tj. zajistí pøístup úèastníkù sítì Internet k www stránkám zákazníka, zajistí pøístup zákazníka k jeho
e-mailovým schránkám, zajistí možnost aktualizovat obsah www
stránek prostøednictvím FTP, zajistí pøípadné prodloužení platnosti doménového jména u pøíslušné registraèní autority (tento
závazek zhotovitele je podmínìn splnìním veškerých podmínek
vyplývajících z této smlouvy, jakožto i ze smlouvy s pøíslušnou
registraèní autoritou, ze strany zákazníka – viz napø. bod 6.1) a
zajistí další služby, které odpovídají objednanému webhostingovému programu.
3.4 Zhotovitel je oprávnìn omezit nebo pozastavit poskytování
služeb, pokud je jejich poskytování znemožnìno z dùvodù majících pùvod v èinnosti tøetích osob nebo zásahu vyšší moci (napø.
požár, povodeò apod.) anebo z dùvodu poruchy na zaøízení
jiných dodavatelù (napø. výpadky elektrické energie, telekomunikaèního spojení atd.), jestliže tìmto událostem nešlo objektivnì
zabránit.
3.5 Zhotovitel je oprávnìn pøerušit poskytování služeb na
nezbytnì dlouhou dobu, pokud je toto pøerušení nutné z dùvodu
údržby nebo oprav zaøízení.
3.6 Zhotovitel se zavazuje pøedem informovat zákazníka o skuteènostech znemožòujících poskytování služeb, pokud jsou mu
tyto skuteènosti pøedem známy tak, aby mohl zákazník pøijmout
nutná opatøení. To se týká plánovaných oprav a údržby, pøerušení dodávky elektrické energie, rekonstrukce inženýrských sítí
apod. Upozornìní bude uveøejnìno na webových stránkách zhotovitele.

3.7 Zákazník je povinen využívat poskytované služby v souladu s
platnými právními pøedpisy a s tìmito podmínkami.
3.8 Zákazník se zavazuje využívat veškeré služby poskytované
zhotovitelem pouze k zákonným úèelùm. Uchovávání, pøenos
nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálù, jejichž
obsah je v rozporu s právním øádem Èeské republiky, s veøejným
poøádkem, s dobrými mravy nebo se zásadami poctivého obchodního styku, je zakázán.
3.9 Pornografie a obchod se sexuálnì orientovanou tématikou
nebo odkaz (link) na stránky s takovým obsahem podléhá speciálním podmínkám a je nutné je pøed uveøejnìním konzultovat se
zhotovitelem. Bez pøedchozí konzultace a povolení zhotovitele je
zakázáno takový obsah na servery zhotovitele umísovat.
3.10 Zákazník se zavazuje nešíøit informace, které by mohly
poškodit zhotovitele, jeho dobré jméno nebo tøetí osobu a nepoužívat a nešíøit jakékoli nástroje nebo prostøedky ohrožující bezpeènost sítì internet a datové sítì zhotovitele nebo umožòující
jejich narušování.
3.11 Zákazník je povinen respektovat autorská a jiná práva tøetích
osob, zejména práva duševního vlastnictví, jako napøíklad práva k
obchodní firmì, autorská práva k software, k filmovým, hudebním
a fotografickým dílùm nebo práva k ochranným známkám. Zákazník plnì a bezvýhradnì odpovídá za pøípadný rozpor zveøejòovaných informací a materiálù s autorským zákonem. Zhotovitel si pøi
zjištìní jakéhokoliv takovéhoto porušení autorského zákona èi
zákonù souvisejících vyhrazuje právo na okamžité pøerušení
poskytování služeb až do doby odstranìní závadného materiálu.
3.12 Zákazník není oprávnìn rozesílat prostøednictvím poskytovaných služeb žádnou nevyžádanou poštu - tzv. spam nebo zprostøedkovat rozesílání nevyžádané pošty tøetí stranì. Pokud tak uèiní, mùže to být dùvodem k pøerušení provozu služeb nebo k okamžitému zastavení pøístupu k zákazníkovu poštovnímu úètu.
Zákazník dále není oprávnìn využívat poskytovaných služeb pro
zasílání hromadných obchodních e-mailù bez svolení zhotovitele.
Zhotovitel je oprávnìn omezit technickými prostøedky množství a
velikost odesílaných e-mailù a kdykoliv smazat bez upozornìní
ještì neodeslané, opakující se e-maily z jedné adresy, které budou
zatìžovat servery nebo omezovat služby pro ostatní uživatele.
3.13 Zákazník se zavazuje, že do diskového prostoru vyhrazeného k jedné provozované doménì nebude umisovat soubory
patøící k jiné, komerènì využívané prezentaci, resp. jiné doménì,
na které se pak bude explicitnì odkazovat v rámci aliasingu èi
snahy o provozováni více domén na jednom diskovém prostoru
pomocí skriptového pøesmìrováni, tedy tzv. “redirectem“.
3.14 Zákazník je povinen nevyužívat poskytované služby zpùsobem, který by mohl zpùsobit pøetížení sítì Internet nebo datové
sítì zhotovitele mající za následek snížení rychlosti pøenosu dat
nebo èásteèný nebo úplný výpadek sítì. Zákazníkovi provozujícímu program, který oproti pùvodnì objednanému programu využívá velký objem systémových zdrojù virtuálních serverù (napø.
CPU, operaèní pamì, diskový prostor apod.), bude dána možnost pøejít na adekvátní program èi za poplatek rozšíøit poskytované služby nebo odpovídajícím zpùsobem omezit využívání systémových zdrojù na pøijatelnou úroveò.
3.15 S výjimkou kódu produktù poskytnutých zákazníkovi zhotovitelem je zákazník povinen zajistit obsah svých stránek a kód aplikací tak, aby je nebylo možné zneužívat. Pøevážnì se jedná o
zajištìní ochrany proti automatùm zneužívajících formuláøù, plnících databáze a proti phisingu a dalším zneužívajícím praktikám.
Používá-li aplikace tøetích stran, je povinen provádìt jejich
upgrade a v pøípadì nalezení exploitu co nejdøíve zajistit zabránìní zneužití.
3.16 Jakékoli porušení èlánkù 3.7 až 3.15, nebo jakékoli jiné jednání, jež lze spravedlivì oznaèit za zneužití poskytovaných služeb zákazníkem, je považováno za podstatné porušení této
smlouvy a v takovém pøípadì je zhotovitel oprávnìn okamžitì
omezit nebo pøerušit poskytování služeb zákazníkovi a to i bez
pøedchozího oznámení. Zhotovitel obnoví poskytování služeb
zákazníkovi na základì jeho žádosti po zaplacení pøíslušného
poplatku dle platného ceníku zhotovitele.
3.17 Za umístìní závadného obsahu dle èlánkù 3.8 a 3.9 na server se zákazník zavazuje uhradit bez výhrad smluvní pokutu ve
výši 100.000,- Kè za poškození dobrého jména zhotovitele. Za
jakékoli jiné porušení smluvních podmínek dle èlánku 3.13 uhradí
zákazník zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kè za každé
takové porušení.
3.18 Zhotovitel má právo zamítnout zprovoznìní skriptu/komponenty bez dalšího vysvìtlení.
3.19 Zhotovitel se zavazuje nakládat s informacemi, které o sobì
uvedl zákazník plnì v souladu s ustanoveními zákona è. 101/2000
Sb., o ochranì osobních údajù. Zhotovitel je oprávnìn poskytnout
uvedené informace pøíslušným registraèním autoritám a dalším
subjektùm, pokud je to nezbytné pro plnìní podmínek smlouvy a v
pøípadì dùvodného podezøení, že zpùsob využívaní poskytova-

ných služeb zákazníkem by mohl naplnit skutkovou podstatu trestného èinu, pøestupku nebo jiného správního deliktu též orgánùm èinným v trestním øízení nebo pøíslušnému správnímu úøadu.
3.20 Zákazník tímto udìluje po dobu trvání smlouvy zhotoviteli
oprávnìní shromažïovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje,
které o sobì uvedl zákazník, pro úèely informaèních a úètovacích
systémù zhotovitele a pro využití v rámci marketingových akcí zhotovitele, za úèelem vývoje a zlepšení služeb, informování zákazníka o
nových produktech zhotovitele a uvedení v referencích. Zhotovitel je
správcem osobních údajù zákazníka uvedených v objednávce služeb ve smyslu zák. è. 101/2000 Sb. Zároveò zákazník souhlasí s
tím, že nìkteré údaje, poskytnuté v souvislosti s objednávkou služeb, mohou být veøejnì pøístupné, napøíklad pøi zadání dotazu na
konkrétní doménové jméno jako zpracovaný výstup z databáze majitelù registrovaných domén. Zákazník si je vìdom, že v zájmu zajištìní kvalitních služeb v oblasti webhostingu mohou být v pøípadì prokazatelnì neuhrazených poplatkù za služby a vyhýbání se jednáním
o jejich úhradì jeho údaje poskytnuty ostatním poskytovatelùm stejných èi podobných služeb v této oblasti v Èeské republice. Zákazník
výslovnì souhlasí se zasíláním obchodních sdìlení ve smyslu
zákona è. 480/2004 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù, zhotovitelem.
na adresu jeho elektronické pošty.
3.21 Zákazník je povinen oznamovat zhotoviteli veškeré zmìny
svých identifikaèních, fakturaèních a kontaktních údajù neprodlenì
poté, co k pøípadné zmìnì dojde. Obzvláš dùležité je mít správnì
uveden fakturaèní kontakt, tj. e-mail na který je odesílána fakturace.
Zákazník je rovnìž povinen zmìny oznámit pøíslušné registraèní
autoritì. V pøípadì neoznámení uvedených zmìn zhotoviteli nese
zákazník odpovìdnost za jakékoliv škody tímto vzniklé.
3.22 Zhotovitel je oprávnìn v prùbìhu trvání smlouvy zmìnit tyto
smluvní podmínky nebo ceník služeb. Zhotovitel je oprávnìn tímto
zpùsobem navýšit cenu stávajících produktù sjednanou v dohodì o
zhotovení díla a poskytování webhostingových služeb maximálnì o
10% ceny produktu roènì pøípadnì o míru inflace vyjádøenou pøírùstkem prùmìrného roèního indexu spotøebitelských cen stanovenou
Èeským statistickým úøadem pro dané èasové období, je li vyšší než
10%. Takováto zmìna ceníku nebo tìchto smluvních podmínek
bude zveøejnìna na internetových stránkách zhotovitele, a to nejpozdìji do 30 dnù pøed tím, než má zamýšlená zmìna nabýt úèinnosti.
Pokud zákazník nedoruèí do 30 dnù od tohoto zveøejnìní zhotoviteli
písemnou výpovìï smlouvy o poskytování služeb, považuje se toto
za souhlas s novým znìním smluvních podmínek nebo ceníku služeb zhotovitele.
3.23 Zhotovitel o zmìnì uvedené v bodì 3.22 zákazníka ve stejné
lhùtì informuje též emailem odeslaným do emailové schránky
zákazníka. Zákazník si je vìdom, že zhotovitel nemùže garantovat
doruèení pøedmìtného oznámení do emailové schránky zákazníka,
a proto se za splnìní povinnosti z jeho strany považuje odeslání
emailu zákazníkovi bez ohledu na jeho doruèení druhé stranì.
3.24 V pøípadì zmìny bodu 3.22 tìchto smluvních podmínek je zhotovitel povinen takovouto zmìnu oznámit zákazníkovi nejpozdìji 30
dní pøed tím, než má zamýšlená zmìna nabýt úèinnosti, a to doporuèeným dopisem odeslaným zákazníkovi. Zásilka se považuje za
doruèenou následující pracovní den po odeslání. Pokud zákazník do
30 dnù od doruèení oznámení o této zmìnì nedoruèí zhotoviteli
písemnou výpovìï smlouvy, považuje se toto za souhlas s novým
znìním smluvních podmínek.
4. Zhotovení díla - vytvoøení webových stránek pro publikaèní
systém EasyWEB
4.1 Zhotovitel se zavazuje k vytvoøení produktu dle požadavku a
objednávky zákazníka a zákazník se zavazuje za vytvoøený produkt
zhotoviteli zaplatit sjednanou a níže specifikovanou cenu.
4.2 Specifikace a konkretizace produktu objednaného zákazníkem je
uvedena v dohodì o zhotovení díla a poskytování webhostingových
služeb, která je nedílnou souèástí smlouvy mezi zhotovitelem a
zákazníkem.
4.3 Zákazník se zavazuje pøedat zhotoviteli podklady nutné k vytvoøení produktu nejpozdìji do 14 dnù po podpisu smlouvy mezi zhotovitelem a zákazníkem, pokud není v dohodì o zhotovení díla a
poskytování webhostingových služeb uvedeno jinak. V pøípadì nedodržení této podmínky nenese zhotovitel jakoukoliv odpovìdnost za
nedodržení termínu pøedání produktu zákazníkovi. Zákazník se dále
zavazuje poskytnout zhotoviteli co nejvyšší možnou souèinnost pøi
výrobì produktu bez které není možné výrobu produktu dokonèit (napø. pøi naplòování stránek texty, daty, apod.)
4.4 Zákazník se zavazuje zaplatit za vytvoøený produkt zhotoviteli
cenu sjednanou a uvedenou v dohodì o zhotovení díla a poskytování webhostingových služeb a to zpùsobem dle èlánku 5 tìchto
obchodních podmínek.
4.5 Zákazník se zavazuje zaplatit zhotoviteli pomìrnou èást ceny produktu v pøípadì existence dùvodù ležících na stranì zákazníka, znemožòujících zhotoviteli dokonèení výroby produktu. (tj. napøíklad chybìjící èi nedostateèná souèinnost pøi naplòování stránek texty, daty
apod.) Výsledná cena je v uvedeném pøípadì vypoèítána jako pro-
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centuální èást základní ceny zvoleného typu webových stránek
sjednané v dohodì o zhotovení díla a poskytování webhostingových služeb, dle skuteèného postupu realizace zakázky plus
cena vstupní analýzy, plnìní webu, doplòkových modulù a dalších prací nad rámec základní ceny sjednaných v dohodì o zhotovení díla a poskytování webhostingových služeb v pøípadì, že
konkrétní doplòkový modul / práce byl zhotovitelem již vytvoøen /
vykonána. Pøíloha „postup realizace zakázky„ je nedílnou souèástí smlouvy mezi zhotovitelem a zákazníkem, která specifikuje
jednotlivé kroky pøi výrobì produktu zhotovitelem. Procentuální
výše ceny jednotlivých krokù zhotovitele pøi výrobì zakázky je
následující (základem pro výpoèet je základní cena zvoleného
typu webových stránek uvedená v dohodì o zhotovení díla a
poskytování webhostingových služeb): Základní analýza klíèových slov 5 % ze základní ceny zvoleného typu webových stránek, grafický návrh 45% ze základní ceny zvoleného typu webových stránek, (v pøípadì neschválení grafického návrhu ze
strany zákazníka (viz bod 4.8) je cena každého takovéhoto
neschváleného návrhu 15% ze základní ceny zvoleného typu
webových stránek), HTML šablona 35% ze základní ceny zvoleného typu webových stránke, zapojení publikaèního systému a
spuštìní testovací domény 15% ze základní ceny zvoleného
typu webových stránek. Podrobný popis jednotlivých krokù je
uveden v pøíloze „postup realizace zakázky“, která je nedílnou
souèástí tìchto obchodních podmínek.
4.6 Zhotovitel se zavazuje pøedložit zákazníkovi první návrh (o
tom viz 4.8) vytvoøeného produktu nejpozdìji do 14 dnù od okamžiku úplného pøedání veškerých podkladù nutných pro vytvoøení produktu a uhrazení zálohy (o tom viz 5.2).
4.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit zákazníkovi smluvní pokutu
za nedodržení termínu pøedání produktu dle platného ceníku.
Zákazník se zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu za nedodržení termínu pøedání podkladù dle ceníku zhotovitele. Zákazník se zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu za neposkytnutí potøebné souèinnosti pøi výrobì produktu (napø. naplnìní
stránek texty, daty apod.) dle platného ceníku zhotovitele.
4.8 V pøípadì nespokojenosti zákazníka s pøedloženým
návrhem produktu je zhotovitel povinen, na výzvu zákazníka,
pøedložit zákazníkovi korekturu návrhu, pøípadnì nový návrh produktu, dle dalších specifikací a pøedstav zákazníka, nejpozdìji
do 14 dnù od uvedené výzvy. Zhotovitel se zavazuje pøedložit
zákazníkovi postupnì tøi takovéto návrhy – tj. první návrh plus
pøípadné dvì korektury. Jakékoliv další zmìny èi úpravy produktu budou zpoplatnìny dle platného ceníku zhotovitele. 4.9
Zhotovitel nese vùèi zákazníkovi odpovìdnost za to, že jím
vytvoøený produkt (po pøípadných korekturách) odpovídá specifikaci produktu uvedené v objednávce služeb – specifikaci zakázky. Zhotovitel nemùže nést a také nenese odpovìdnost za rozpor vytvoøeného produktu s nespecifikovanými požadavky
zákazníka.
4.10 Zhotovitel poskytuje, za níže uvedených podmínek, zákazníkovi výluèné oprávnìní užít vytvoøenou grafickou šablonu èi
její libovolnou èást ke všem zpùsobùm užití a v neomezeném
rozsahu vyjma užití zpùsobem, který je v rozporu s tìmito
smluvními podmínkami.
4.11 Zhotovitel si vyhrazuje právo užít produkt k úèelu propagace a prezentace své práce a to jakýmkoliv jím zvoleným zpùsobem.
4.12 Práva ke grafické šablonì uvedená v bodì 4.10 pøecházejí
na zákazníka okamžikem uhrazení pøíslušných poplatkù èi plateb za vytvoøení produktu dle tìchto smluvních podmínek.
4.13 V pøípadì ukonèení výroby produktu, a to z dùvodù ležících
na libovolné stranì, pøecházejí práva na nedokonèený produkt
(napø. grafický návrh) uvedená v bodì 4.10 na zákazníka uhrazením veškerých jeho pohledávek vùèi zhotoviteli.
5. Poplatky za služby a platební podmínky
5.1 Zákazník je povinen hradit pøíslušné poplatky za služby
podle dohody o zhotovení díla a poskytování webhostingových
služeb a aktuálního platného ceníku nejpozdìji do data splatnosti uvedeného na výzvì k platbì. V pøípadì nesouladu ceny
sjednané v dohodì o zhotovení díla a poskytování webhostingových služeb s cenou v ceníku zhotovitele má vždy pøednost
èástka sjednaná v dohodì o zhotovení díla a poskytování webhostingových služeb. Termínem uhrazení se rozumí datum pøipsání platby na úèet zhotovitele.
5.2 Zákazník je povinen uhradit zhotoviteli zálohu ve výši 50%
základní ceny zvoleného typu webových stránek uvedené v dohodì o zhotovení díla a poskytování webhostingových služeb
nejpozdìji do data splatnosti uvedeného na výzvì k platbì, a to
v souladu s pøílohou „postup realizace zakázky“. V pøípadì existence dùvodù ležících na stranì zákazníka, znemožòujících zhotoviteli dokonèení výroby produktu, je tato záloha nevratná a propadá v plné výši ve prospìch zhotovitele. Tím není dotèeno
právo zhotovitele na úhradu pomìrné èásti ceny produktu dle
bodu 4.5 za již realizovanou práci, pøevyšující uhrazenou zálohu.
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5.3 Zhotovitel zašle zákazníkovi na základì dohody o zhotovení
díla a poskytování webhostingových služeb výzvu k platbì na
elektronickou adresu uvedenou zákazníkem vždy na zaèátku pøíslušného fakturaèního období, jehož se výzva k platbì týká.
5.4 Výzva k platbì zaslaná prostøednictvím elektronické pošty
obsahuje veškeré údaje potøebné pro provedení úhrady za objednané služby. Zákazník uznává takto zaslanou výzvu k platbì za
podklad pro úhradu a obì smluvní strany považují tento zpùsob
zaslání za zcela prùkazný a zavazují se jej respektovat stejnì,
jakoby tato výzva k platbì byla zaslána v tištìné podobì. Výše
uvedený postup nevyluèuje možnost zaslat výzvu k platbì poštou,
který je zpoplatnìn podle ceníku.
5.5 Vady v nesprávnì vyúètovaných platbách za služby mùže
zákazník uplatnit do 10 dnù po obdržení výzvy k platbì. V opaèném pøípadì uznává zákazník zcela výši pøedepsané èástky jako
svùj závazek vùèi zhotoviteli.
5.6 Zákazník výslovnì souhlasí se zasíláním daòových dokladù v
elektronické formì, podepsaných zaruèeným elektronickým podpisem vydaným nìkterou z akreditovaných certifikaèních autorit.
5.7 V pøípadì neuhrazení poplatkù ve stanovené lhùtì, stejnì tak
i pøi existenci jakékoliv jiné pohledávky zhotovitele vùèi zákazníkovi po datu splatnosti uvedeném na výzvì k platbì, má zhotovitel
právo pøerušit poskytování služeb. Zhotovitel obnoví poskytování
služeb až po plné úhradì dlužné èástky a zaplacení poplatku za
znovuobnovení služeb podle aktuálního ceníku zhotovitele.
5.8 Pøípadné upomínky k úhradì zasílá zhotovitel prostøednictvím
elektronické pošty, pøièemž každá upomínka je smluvními stranami považována za pokus o smír dle platného právního øádu
Èeské republiky. Smluvní strany tento zpùsob zaslání upomínky
považují za prùkazný a zavazují se jej respektovat stejnì jako by
bylo provedeno v tištìné podobì. Výše uvedený postup nevyluèuje možnost zaslat upomínku poštou.
5.9 Zhotovitel je oprávnìn úètovat zákazníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazených závazkù zákazníka za každý
den prodlení s vyúètovanými platbami za objednané služby.
5.10 Omezení nebo pøerušení poskytování služeb ze strany zhotovitele v dùsledku porušení povinností zákazníka dle tìchto
smluvních podmínek nezbavuje zákazníka povinnosti platit pravidelné platby v souladu s aktuálním ceníkem zhotovitele.
6. Odpovìdnost smluvních stran a náhrada škody
6.1 Zhotovitel neodpovídá za pøípadné zamítnutí registrace doménového jména pøíslušnou registraèní autoritou. Zhotovitel dále
nenese odpovìdnost za uvolnìní doménového jména k registraci
tøetí osobì pøi vèasném neuhrazení udržovacích poplatkù zákazníkem nebo pøi nedodržení pravidel a podmínek uvedených v
bodì 3.1. Za vèasné uhrazení udržovacích poplatkù ve smyslu
pøedchozí vìty se považuje pøipsání dané èástky na úèet zhotovitele nejménì dva pracovní dny pøed datem expirace, t.j datem
vypršení platnosti domény.
6.2 Zákazník plnì odpovídá za správnost a úplnost veškerých
údajù uvedených v dohodì o zhotovení díla a poskytování webhostingových služeb a za vèasné oznámení jakýchkoliv zmìn
tìchto údajù zhotoviteli a pøíslušným registraèním autoritám. Zhotovitel nenese žádnou odpovìdnost za pøípadná nedorozumìní
vzniklá porušením této oznamovací povinnosti, a to zejména za
nedorozumìní vzniklá pøi komunikaci mezi zákazníkem a zhotovitelem prostøednictvím elektronické adresy zákazníka, kterou
zákazník uvedl zhotoviteli. Zákazník plnì nese následky toho, že
adresa, na kterou mu budou zhotovitelem zasílány dùležité informace, již není aktuální.
6.3 Zhotovitel nenese odpovìdnost za obsah a využití objednaných služeb, zejména za jakékoli jednání zákazníka, které by bylo
porušením èlánkù 3.7 až 3.15 tìchto smluvních podmínek nebo v
rozporu se zákony Èeské republiky, s normami pøíslušných
orgánù Evropské unie, Evropských spoleèenství, Evropského hospodáøského spoleèenství, pokud se na základì pøistoupení Èeské
republiky k Evropské unii pøímo aplikují též na teritorium Èeské
republiky. Zákazník plnì odpovídá za to, že obsah veškerých
informací, údajù a dat, umístìných na virtuálním serveru zákazníka, není v rozporu s právním øádem Èeské republiky, s veøejným
poøádkem, s dobrými mravy nebo se zásadami poctivého obchodního styku.
6.4 Zákazník bere na vìdomí, že komunikace prostøednictvím sítì
Internet není zcela bezpeèná a že pøenášené údaje mohou být
napadeny nebo ztraceny a že existují èi mohou existovat urèité
aplikace, prostøednictvím kterých mohou tøetí osoby získat pøístup
ke koncovému zaøízení zákazníka, resp. k informacím a datùm,
jež nejsou veøejnì pøístupná. Zhotovitel se zavazuje vyvinout
maximální možné úsilí k zajištìní bezpeènosti dat na svých serverech. Zhotovitel neodpovídá za jakékoli škody vyplývající z takového pøístupu tøetích osoby ke koncovému zaøízení zákazníka a
neveøejným údajùm ani za užívání výše uvedených aplikací
zákazníkem.
6.5 Zákazník je srozumìn, že používání, kontrola, údržba a
opravy datové sítì a jiných zaøízení zhotovitele mùže vést k

výpadku objednaných služeb a pøípadnì ke ztrátì dat zákazníka i
pøes to, že jsou zákazníkova data pravidelnì zálohována. Zhotovitel
nenese jakoukoli odpovìdnost za ztrátu dat.
6.6 Zhotovitel neodpovídá za pøerušení nebo omezení poskytování
služeb v dùsledkù jednání tøetích osob, zásahu vyšší moci nebo z
dùvodu poruchy na zaøízení jiných dodavatelù (napø. výpadky elektrické energie, telekomunikaèního spojení atd.).
6.7 Zákazník se zavazuje uhradit veškerou škodu zpùsobenou zhotoviteli porušením kteréhokoli ustanovení tìchto smluvních podmínek.
6.8 Zhotovitel nenese žádnou odpovìdnost za jakékoli náklady, ušlý
zisk èi ekonomické ztráty v dùsledku pøerušení nebo omezení poskytování služeb zákazníkovi. Zhotovitel odpovídá zákazníkovi pouze v
míøe uvedené v bodì 7.4.
7. Reklamace a odstraòování poruch a závad
7.1 Zákazník je povinen oznámit zhotoviteli omezení nebo pøerušení
poskytování objednaných služeb nebo jiné závady na stranì zhotovitele neprodlenì po jejich zjištìní.
7.2 Zhotovitel se zavazuje odstranit závady na své stranì, pokud
znemožòují zákazníkovi využívat objednané služby, do 3 pracovních
dnù od doruèení jejich oznámení zhotoviteli, pokud mu v tom nebrání
objektivní dùvody.
7.3 Náklady na odstranìní závad nese zhotovitel s výjimkou pøípadù,
kdy závadu zpùsobil zákazník sám nebo byla zpùsobena poruchou
na jeho koncovém zaøízení. V takovém pøípadì je zákazník povinen
uhradit zhotoviteli náklady na odstranìní závady dle aktuálního platného ceníku zhotovitele.
7.4 Zhotovitel se zavazuje vrátit uživateli 1/365 roèního poplatku za
každý den, ve kterém mu neposkytne služby déle než 4 hodiny sjednaným zpùsobem. Poplatky se vrací pouze na základì písemné
reklamace služeb uživatelem, jež je doruèena zhotoviteli do 30 dnù
ode dne, kdy služba nebyla poskytnuta sjednaným zpùsobem.
Poplatky se vrací formou jejich odeètení z nejbližší platby uživatele
nebo navýšením období pro využívání služeb. Zhotovitel nenese
odpovìdnost za pøípadné neuskuteènìné obchody mezi zákazníkem a jeho klienty z dùvodu omezení nebo pøerušení poskytovaných
služeb. Zákazník je srozumìn a souhlasí s tím, že vrácení pomìrné
èásti roèního poplatku je jedinou odpovìdností zhotovitele vùèi
zákazníkovi z hlediska pøípadného ušlého zisku zákazníka zavinìného neposkytnutím služby zhotovitelem.
8. Trvání, zmìny a zánik smlouvy
8.1 Smlouva je uzavøena na dobu urèitou, a to na dobu uvedenou
v dohodì o zhotovení díla a poskytování webhostingových služeb.
Je platná a úèinná potvrzením dohody o zhotovení díla a poskytování webhostingových služeb zhotovitelem, a to jak prostøednictvím
sítì internet, tak osobnì èi telefonicky. Úèinnost smlouvy je možné
prodloužit uhrazením platby na další èasové období dle platného
ceníku zhotovitele, a to nejpozdìji do 30 dnù po skonèení pùvodnì
sjednaného èasového období.
8.2 Smlouva mùže být mìnìna dohodou úèastníkù, na základì
žádosti zákazníka v souladu s aktuální nabídkou služeb zhotovitele
nebo postupem uvedeným v tìchto smluvních podmínkách.
8.3 Zákazník není oprávnìn bez pøedchozího písemného souhlasu
zhotovitele pøevést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající
zákazníkovi ze smlouvy na tøetí osobu.
8.4 Zhotovitel je oprávnìn smlouvu vypovìdìt bez udání dùvodu.
Výpovìdní lhùta èiní dva kalendáøní mìsíce a zaèíná plynout 1.
dnem kalendáøního mìsíce následujícího po dni, kdy byla písemná
výpovìï doruèena druhé stranì.
8.5 Zhotovitel je oprávnìn odstoupit od smlouvy v pøípadì porušení
smluvních podmínek zákazníkem. Odstoupení od smlouvy je úèinné
zasláním odstoupení zhotovitele na elektronickou adresu zákazníka.
8.6 Po dobu plynutí výpovìdní lhùty je zhotovitel oprávnìn úètovat
zákazníkovi pravidelné poplatky za služby popø. jiné poplatky dle této
smlouvy a aktuálnì platného ceníku služeb zhotovitele a zákazník je
povinen takové poplatky øádnì platit.
8.7 Zákazník je oprávnìn do 30 dnù po ukonèení úèinnosti smlouvy
požádat zhotovitele o vytvoøení statické podoby produktu vytvoøené
programem HTTRACK. Pokud se strany nedohodnou jinak, musí mít
žádost zákazníka písemnou podobu a musí být doruèena do sídla
zhotovitele nejpozdìji 30. den po ukonèení úèinnosti smlouvy. Zhotovitel pøedá zákazníkovi statickou podobu produktu na datovém
médiu nejpozdìji do 30 ti dnù od doruèení žádosti zhotoviteli.
9. Závìreèná ujednání
9.1 V souladu s ustanovením §262 odst.1 obchodního zákoníku se
strany dohodly, že jejich smluvní vztah a spory z nìho vzniklé se
budou øídit obchodním zákoníkem.
9.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky nahrazují v plném rozsahu
všechny pøedchozí všeobecné obchodní podmínky vztahující se ke
službám zhotovitele.
9.3 V pøípadì, že jakékoliv ustanovení všeobecných obchodních podmínek bude shledáno nezákonným èi neplatným, nebude tím
dotèena platnost respektive úèinnost ostatních ustanovení všeobecných podmínek.
9.4 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají úèinnosti dne
1. 9. 2013.

