OBCHODNÍ PODMÍNKY
Uživatel přistupuje k těmto obchodním podmínkám na základě svého zájmu na zajištění založení
společnosti s ručením omezeným (dále jen „Společnost“) a provedení jednání s tím souvisejících
Poskytovatelem, a Poskytovatel se za níže sjednaných podmínek zavazuje, že bude při plnění smlouvy
svědomitě respektovat zájmy Uživatele, jež mu jsou známy.
1. Definice:
1.1. Uživatelem je osoba, která vyplnila, nebo jejím jménem a s jejím souhlasem byl vyplněn,
registrační formulář na stránkách urad.pirati.cz.
1.2. Poskytovatelem je společnost 1. Pirátská s.r.o., provozující webové stránky urad.pirati.cz.
1.3. Stranami se rozumí Uživatel a Poskytovatel.
1.4. Předmětem plnění jsou jednání směřující k založení a vzniku Společnosti.
1.5. Společností je právnická osoba ve formě společnosti s ručením omezeným, zakládaná nebo
založená Poskytovatelem na základě údajů poskytnutých Uživatelem na webových stránkách
Poskytovatele.
2. Uživatel
2.1. Uživatel prohlašuje, že má skutečný zájem na založení a vzniku Společnosti.
2.2. Uživatel prohlašuje, že má veškerá potřebná oprávnění a souhlasy k uvedení informací nejen
svých, ale i jím uvedených osob (dále jen „uvedené osoby“). Těmito osobami se zejména
rozumí navrhovaní jednatelé Společnosti, společníci Společnosti, popřípadě další osoby, které
Uživatel uvede na webových stránkách Poskytovatele.
2.3. Uživatel prohlašuje, že veškeré informace a dokumenty, které v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy uvede na webových stránkách Poskytovatele, nebo jinak sdělí či předá
Poskytovateli, budou pravdivé a úplné, přičemž porušení této povinnosti se považuje za hrubé
porušení povinností Uživatele.
2.4. Informace dle předchozího bodu č. 2.3 může Uživatel měnit jen s předešlým vyrozuměním
Poskytovatele.
2.5. Uživatel má povinnost v případě potřeby poskytnout Poskytovateli veškerou potřebnou
součinnost při plnění předmětu smlouvy, zejména pokud vznikne potřeba doložit další
informace, či dokumenty, které mohou být vyžadovány na základě samostatné rozhodovací
pravomoci některých rejstříkových soudů či správních úřadů.
2.6. Uživatel odpovídá Poskytovateli, že jeho jednáním, či na základě jeho jednání, nebudou
porušena práva třetích osob, z nichž by pro Poskytovatele plynula povinnost vypořádat
nároky z nich vzešlé. Takovým jednáním může být zejména neoprávněné uvedení osobních
údajů třetích osob Uživatelem.
2.7. Uživatel bere na vědomí, že materiály poskytnuté Poskytovatelem tvoří součást obchodního
tajemství Poskytovatele a Poskytovatel tyto materiály poskytuje Uživateli výlučně
v souvislosti s naplněním předmětu smlouvy, přičemž jakékoliv jiné použití materiálů je
přímým poškozením Poskytovatele.
3. Poskytovatel
3.1. Poskytovatel učiní veškeré potřebné kroky směřující k založení a vzniku Společnosti na
základě informací a pokynů Uživatele, které nejsou v rozporu s právem, přičemž se zejména
jedná o:
3.1.1. vypracování zakladatelské dokumentace Společnosti,
3.1.2. zajištění notářských zápisů, obstarání podnikatelských oprávnění,

3.1.3. provádění činnosti správce vkladu,
3.1.4. zapsání Společnosti do obchodního rejstříku,
3.1.5. registrování k dani a další úkony spojené se založením a vznikem Společnosti.
3.2. Poskytovatel může úkony uvedené výše činit i prostřednictvím třetích osob (dále jen
„subdodavatel“), přičemž v tomto případě má povinnost zavázat subdodavatele
k povinnostem Poskytovatele, a to v rozsahu odpovídajícímu činnosti subbdodavatele,
zejména ve vztahu k ustanovením o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací. Dále
Poskytovatel odpovídá za pečlivý výběr subdodavatele.
3.3. Po založení Společnosti poskytne Uživateli zakladatelskou dokumentaci Společnosti, spolu se
všemi potřebnými doklady.
3.4. Vzhledem k možnostem elektronické komunikace dle čl. 5.1 Poskytovatel předesílá, že
neodpovídá Uživateli za škodu způsobenou v důsledku použití technického vybavení
Poskytovatele, zejména neodpovídá za bezchybný a úplný přenos zasílanych informací, ani
za zpoždění nebo přerušení přenosu informací.
3.5. Poskytovatel neodpovídá třetím osobám za nesprávné užívání, nebo zneužití jím
provozovaných webových stránek.
4. Výdaje
4.1. Poskytovatel zajišťuje služby v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy bezúplatně,
ledaže domluva mezi Poskytovatelem a Uživatelem stanoví jinak.
4.2. Uživatel má povinnost uhradit nutné výdaje, zejména zákonné poplatky související se
vznikem a založením Společnosti, které jsou uvedené na webových stránkách Poskytovatele.
4.3. Za nutné výdaje se také považují peněžní prostředky určené ke splacení zvoleného
základního kapitálu Společnosti v nejnižší hodnotě 1,- Kč.
4.4. Tyto nutné výdaje uhradí Uživatel na účet Poskytovatele předtím, než Poskytovatel učiní
první úkony k založení a vzniku Společnosti. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není
povinen učinit žádné úkony přede dnem připsání peněžních prostředků na účet Poskytovatele.
4.5. Dnem úhrady se rozumí den připsání peněžních prostředků na účet Poskytovatele.
4.6. Poskytovatel se zavazuje po splnění jeho povinností, či pokud dojde k ukončení platnosti
smlouvy, vystavit o těchto výdajích Uživateli fakturu.
5. Doručování
5.1. Strany si sjednávají, že schvalování, akceptace, sjednávání a vyjadřování souhlasu s registrací
Uživatele na webových stránkých Poskytovatele, poskytnutými dokumenty a dalšími
navazujícími záležitostmi, může být každou ze Stran učiněno nejen prostřednictvím jí
podepsané listiny, ale také elektronickou cestou prostřednictvím e-mailu, a to vždy v souladu
s kontaktními informacemi. Za doručenou se poté informace považuje třetí den po odeslání.
5.2. Textová podoba se považuje za zachovanou i při komunikaci elektronickými prostředky, kdy
se smluvní strany výslovně dohodly, že k platnosti takového jednání není zapotřebí podpis
jednající osoby, a to ani podpis elektronický.
5.3. Kontaktními informacemi Uživatele se rozumí:
5.3.1. emailová adresa zadaná Uživatelem, která byla zadána při řádné registraci Uživatele.
Pokud dojde ke změně zadané adresy Uživatele, má Uživatel povinnost poskytnout tuto
novou emailovou adresu Poskytovateli. Změna nabyde účinnosti třetím dnem po
oznámení Poskytovateli,
5.3.2. korespondenční adresa uvedená při registraci. Pro korespondeční adresu se uplatní
ustanovení o emailové adrese dle bodu výše.
5.4. Konktatními informacemi Poskytovatele se rozumí:

5.4.1. emailová adresa: info@pirati.cz,
5.4.2. kontaktní adresa: 1. Pirátská s.r.o., Řehořova 943/19, Žižkov, 130 00 Praha 3.
6. Mlčenlivost a ochrana důvěrných informací
6.1. Strany prohlašují, že vzhledem k předmětu smlouvy mají zájem na zachování mlčenlivosti a
ochraně důvěrných informací. Za takové informace se zejména považují materiály
Poskytovatele viz. čl. 2, bod 2.7.
6.2. Za důvěrnou informaci se považuje jakákoliv informace, kterou Strana poskytne druhé
Straně, ač není označena jako důvěrná.
6.3. Za důvěrnou informaci není považována informace obecně známá, ledaže se tato informace
stala veřejně známou porušením těchto podmínek jednou ze Stran a informace zveřejněná
s předem daným písemným souhlasem druhé Strany. Dále není za důvěrnou informaci
považování informace zveřejněná v souvislosti s vnitřními předpisy Poskytovatele ohledně
transparentnosti
6.4. Strany se zavazují nakládat s Důvěrnými informacemi poctivým způsobem tak, aby při
nakládání s Důvěrnými informacemi byla zajištěna jejich ochrana a šetřeny práva a zájmy
Strany, která Důvěrné informace poskytne.
6.5. Při porušení ustanovení tohoto čl. 7 odpovídá Strana za případnou škodu a újmu, která
vznikne druhé Straně.
7. Zpracování osobních údajů
7.1. Uživatel souhlasí s tím, aby Poskytovatel pro účely plnění předmětu smlouvy, pro účely
informačních kampaní a programů, shromažďoval, zpracovával, uchovával osobní údaje
Uživatele, osobní údaje dalších osob uvedené Uživatelem dle čl. 2 odst. 2.2 a osobní údaje
týkající se Společnosti, a to zejména jméno a příjmení, název, trvalý pobyt, sídlo, datum
narození, datum založení a vzniku Společnosti a kontaktní informace.
7.2. Uživatel uděluje souhlas dle bodu 7.1 i pro osoby ovládající Poskytovatele, či pro osoby,
které Poskytovatel ovládá.
7.3. Osobní údaje bude zpracovávat Poskytovatel, a to v sídle Poskytovatele technickými
prostředky Poskytovatele nebo technickými prostředky třetích stran. Technické prostředky
třetích stran se mohou nacházet mimo území ČR. Poskytovatel může předávat osobní údaje
sdělené Uživatelem jiným správcům jen s jeho výslovným souhlasem.
7.4. Ochrana osobních údajů bude Poskytovatelem technicky a organizačně zabezpečena
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů.
7.5. Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele.
7.6. Požádá- li Uživatel o informaci o zpracování osobních údajů, Poskytovatel mu tuto informaci
bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí
informace předá.
7.7. Uživatel, který zjistí, že Poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je
v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, zejména jsou-li jeho osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat, aby Poskytovatel tento stav
odstranil.
7.8. Uživatel registrací na webových stránkách Poskytovatele souhlasí s poskytnutím a
zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro dobu platnosti smlouvy, anebo po
dobu tří let ode dne registrace, dle toho, která z těchto skutečností nastane později.
7.9. Uživatel je oprávněn kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle bodů
výše, a to výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle učiněným v písemné formě.

8. Ukončení smlouvy
8.1. Vzhledem k naplnění předmětu smlouvy, jímž se rozumí i rychlost založení Společnosti,
Uživatel souhlasí a požaduje, aby Poskytovatel zahájil jednání směřující k založení a vzniku
Společnosti ihned po úhradě nutných výdajů dle čl. 4.
8.2. Uživatel má právo od uzavřené smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Jako
den uzavření smlouvy se považuje provedení řádné registrace Uživatele na webových
stránkách Poskytovatele.
8.3. Uživatel bere na vědomí povinnost uhradit Poskytovateli poměrnou část nutných nákladů za
plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
8.4. V případě, kdy Poskytovatel zcela splní své povinnosti, právo Uživatele na odstoupení od
smlouvy zaniká.
8.5. Poskytovatel i Uživatel mají možnost odstoupit od smlouvy v případě, že jedna ze Stran
poruší své povinnosti hrubým způsobem. Takovým porušením se rozumí zejména, nikoliv
však výlučně, porušení povinnosti Uživatele dle čl. 2, odst. 2.3.
8.6. Dále je možné smlouvu ukončit dohodou obou Stran.
9. Závěrečná ustanovení
9.1. Ukončení platnosti smlouvy se nedotýká platnosti ustanovení o mlčenlivosti a důvěrnosti
sdělených údajů a dále ustanovení o zpracování osobních údajů.
9.2. Práva a povinnosti mezi Stranami nelze převádět na třetí osobu, ledaže druhá smluvní strana
k takovému jednání udělí předem písemný souhlas.
9.3. Právní vztahy výslovně neupravené, nebo upravené jen částečně, se řídí právním řádem
České republiky, zejména relevantními ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
9.4. Uživatel bere na vědomí, že lhůtu k založení a vzniku Společnosti, vzhledem k okolnostem,
které nespadají pod sféru vlivu Poskytovatele, nelze zcela garantovat a případné prodlení
nezakládá právo Uživatele odstoupit od smlouvy, či požadovat náhradu škody. Tato lhůta
vychází z běžné praxe, kterou je Poskytovatel schopen dodržet v naprosté většině případů a
jako taková má tedy čistě příkladný charakter.

