Všeobecné obchodní podmínky užívání služby internetových stránek Infokorp.cz

1. Obecná ustanovení
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti CEVONTI Corporate
Solutions s.r.o. (dále jen Poskytovatel) a Klienta v souvislosti s poskytováním služby
internetových stránek Infokorp.cz.
1.2. Poskytovatel poskytuje služby internetových stránek Infokorp.cz, tak jak jsou definovány níže, na
základě smlouvy, která je uzavřena souhlasem Klienta s těmito všeobecnými obchodními
podmínkami a uhrazením poplatku za vytvoření a aktualizaci vizitky Klienta na internetových
stránkách Infokorp.cz.
2. Rozsah služeb
2.1. Poskytovatel se zavazuje vytvořit pro Klienta na internetové stránce www.infokorp.cz vizitku,
která bude obsahovat v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
v platném znění (dále jen ZOK) a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ):
a)
údaje, které Klient uvádí na svých obchodních listinách podle § 435 NOZ;
b)
údaje, informace a listiny, které Klient musí uveřejňovat podle ustanovení ZOK;
c)
údaje, které si Klient bude přát uveřejnit nad rámec ZOK nebo NOZ, jako např.:
i)
kontaktní informace Klienta včetně adresy provozovny;
ii)
popis činnosti Klienta popřípadě seznam činností, pro které získal Klient
živnostenské nebo jiné oprávnění;
iii)
specifikaci statutárního orgánu, jeho členy a způsob jejich jednání;
iv)
základní kapitál;
v)
údaje o akcionářích nebo společnících Klienta;
vi)
bankovní účty určené ke zveřejnění dle zákona o dani z přidané hodnoty;
vii) další, dle specifických požadavků Klienta.
2.2. Poskytovatel se dále zavazuje aktualizovat údaje dle bodu 2.1. bez zbytečného odkladu:
a)
po uveřejnění těchto informací v obchodním rejstříku;
b)
po změně těchto údajů v Administrativním registru ekonomických subjektů
Ministerstva financí ČR;
c)
po zaslání žádosti o změnu těchto údajů Poskytovatelem.
2.3. Poskytovatel se dále zavazuje vytvořit individuální doménovou adresu pro Klienta ve formátu
http://www.infokorp.cz/IČ_Klienta, po jejímž zadání bude zobrazena vizitka Klienta s obsahem
specifikovaným dle bodu 2.1. těchto všeobecných obchodních podmínek.
3.

Rozsah rozšířených služeb
V případě, že se Klient rozhodne pro využívání rozšířeného balíku služeb, zabezpečí Poskytovatel
automaticky vložení listin poskytnutých Klientem do Sbírky listin obchodního rejstříku.
Podmínkou této rozšířené služby je udělení plné moci Klientem opravňující Poskytovatele
vkládat jménem klienta listiny do Sbírky listin.

4. Povinnosti Klienta
4.1. Klient se tímto zavazuje uhradit Poskytovateli poplatek za vytvoření a provoz služby
internetových stránek Infokorp.cz dle ceníku služeb uvedeného v bodě 5. níže.
4.2. První poplatek uhradí Klient při uzavření smlouvy.
4.3. Další poplatky je možné uhradit vždy jeden měsíc před koncem jednoročního období, které
počíná dnem připsání platby dle bodu 4.2. výše na účet Poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje
před koncem tohoto období Klienta upozornit v dostatečném předstihu e-mailem.
5. Ceník služeb
5.1. Roční poplatek, který zahrnuje vytvoření vizitky dle bodu 2.1. výše, aktualizaci údajů dle bodu
2.2. výše a vytvoření doménové adresy dle bodu 2.3. výše činí 1500 Kč bez DPH.
5.2. Roční poplatek za automatické vkládání listin do sbírky listin obchodního rejstříku činí 1000 Kč
bez DPH.
6. Odpovědnost Provozovatele
6.1. Poskytovatel se zavazuje neposkytovat žádné informace nebo údaje Klienta třetím osobám
s výjimkou informací, které se Klient rozhodl uveřejnit na stránce Infokorp.cz.
6.2. Poskytovatel neodpovídá za škodu a ušlý zisk způsoben výpadkem služeb internetových stránek
Infokorp.cz, které jsou způsobeny poruchou třetí strany a nemají původ v provozu stránky
Poskytovatelem.
6.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo provádět pravidelně odstávku služeb pro provedení technické
údržby stránek. Poskytovatel se zavazuje provádět tuto údržbu v nočních hodinách, a aby co
v nejmenší míře omezil provoz internetových stránek Infokorp.cz.
6.4. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoliv ztrátu nebo zcizení dat Klienta, pokud k takovéto ztrátě
nemohlo být přiměřeným postupem zabráněno.
7.

Doba trvání a účinnost
Smlouva, která je uzavřena dle bodu 1.2. souhlasem Klienta s obsahem těchto všeobecných
obchodních podmínek a uhrazením poplatku dle bodu 5. výše, je uzavřena na dobu neurčitou.

8. Závěrečná ustanovení
8.1. Poskytovatel i Klient si vyhrazují právo ukončit smlouvu uzavřenou dle bodu 1.2. výše výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou bez uvedení jakéhokoliv důvodu. Ukončením smlouvy dle tohoto
bodu zanikají veškeré vzájemné pohledávky Klienta a Poskytovatele.
8.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky a související smluvní vztah mezi Klientem a Poskytovatelem
se řídí ustaveními příslušných zákonů České republiky.
8.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 11. 11. 2013.

