VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Tyto všeobecné podmínky poskytování služeb prezentace spočívající v zajištění webového prostoru
pro prezentování poledních menu, včetně rozšířeného profilu restaurace na www.menicka.cz, jsou
všeobecnými obchodními podmínkami ve smyslu ust. § 273 č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníku.

I.
Definice pojmů
„Registrátor“ – Ing. Jan Štěrba (www.menicka.cz)
„Zákazník“ – fyzická nebo právnická osoba, které společnost "Ing. Jan Štěrba
(www.menicka.cz)“ poskytuje služby na základě uzavřené ústní dohody.
II.
Předmět smlouvy
2.1.

Registrátor na základě uzavřené ústní dohody, tj. objednání služeb registrace zákazníkem
prostřednictvím sítě Internet se zavazuje poskytnout zákazníkovi službu spočívající v zajištění
webového prostoru pro prezentování poledních menu, včetně rozšířeného profilu restaurace
na www.menicka.cz a to vždy nejméně na dobu 6 měsíců (12 měsíců, dle výběru klienta),
následně po prodloužení ústní dohody na dobu 12 měsíců.

2.2.

Zákazník objednáním služeb registrace spočívající v zajištění webového prostoru pro
prezentování poledních menu, včetně rozšířeného profilu restaurace na www.menicka.cz,
prostřednictvím sítě Internet vyslovuje souhlas řídit se Všeobecnými podmínkami a zavazuje,
že za služby poskytované Registrátorem zaplatí sjednanou cenu a poskytne Registrátorovi
potřebnou součinnost.
III.
Odstoupení od smlouvy

3.1.

Od této smlouvy může Zákazník odstoupit, ocitne‐li se Zákazník opakovaně v prodlení s
úhradou odměny, k níž je podle bodu 2.1. povinen, po dobu delší než 10 dnů.

3.2.

Od této smlouvy může mandant odstoupit, poruší‐li Registrátor některou povinnost,
uvedenou v bodě 7.1.

3.3.

Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany
odstupující druhé straně doručeno.

3.4.

Smluvní strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od
této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není
dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

3.5.

V případě, že zákazník uhradil částku na avizované období (6 měsíců, potažmo 12 měsíců),
není možné v případě, že v tomto období ukončí svou činnost požadovat po Registrátorovi
vrácení odměny, která byla již připsána na bankovní účet Registrátora.
IV.
Smluvní pokuta

4.1.

Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení zákazník s úhradou odměny, k níž je
podle bodu 2.1. povinen, povinnost zákazníka zaplatit Registrátorovi smluvní pokutu ve výši
0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4.2.

Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto
směru druhé straně doručena.

4.3.

Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 5.1. až 5.3., není dotčeno
právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu
přesáhne.
V.
Předcházení škodám, náhrada škod

5.1.

Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností
daných touto smlouvou, a to v případech, kdy neplnění bylo výsledkem okolností vylučujících
odpovědnost. Za okolnost vylučující odpovědnost je považována překážka, která nastala po
uzavření smlouvy nezávisle na vůli jedné ze smluvních stran a brání ji v plnění povinností,
jestliže nelze rozumně předpokládat, že by tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo
překonala (jedná se zejména o havárie přenosových a rozvodných zařízení, zničení
přenosových a rozvodných zařízení, přírodní katastrofu apod.)

5.2.

Strana, dotčená okolnostmi vylučující její odpovědnost, je povinna o těchto okolnostech
druhou stranu neprodleně písemně informovat a vyzvat ji k jednání, Na požádání předloží
smluvní strana, odvolávající se na okolnosti vylučující odpovědnost, druhé smluvní straně
důvěryhodný důkaz o tom, že takové okolnosti nastaly.

5.3.

Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, pokud trvá překážka, s níž jsou
tyto účinky spojeny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
VI.
Povinnost mlčenlivosti

6.1.

Zákazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, tvořících obchodní tajemství
Registrátora a zdržet se veškerých aktivit, které by mohly poškodit dobré jméno či zájmy
Registrátora. Dále se Zákazník zavazuje nevyužít skutečností, o nichž se dozvěděl v důsledku
jeho vztahu k Registrátorovi založeného touto smlouvou, pro sebe či pro jiného ani

neumožnit jejich využití třetím osobám. Tyto povinnosti trvají i po skončení trvání této
smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

VII.
Závěrečná ustanovení
7.1.

Tato dohoda může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.2.

Případná neplatnost nebo neúplnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje
neplatnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny takové neplatné
nebo neúplné ustanovení nahradit neprodleně ustanovením, jež se nejvíce blíží účelu
sledovanému takovým neplatným nebo neúplným ustanovením, a to formou písemného
dodatku k této smlouvě.

7.3.

Tato dohoda je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze
smluvních stran.

7.4.

Smluvní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
obchodního zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími platnými právními předpisy.

7.5.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že dohoda byla
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na
některou ze stran.

7.6.

Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny
přednostně smírnou cestou. Nepodaří‐li se smíru dosáhnout, dohodli se budoucí prodávající a
budoucí kupující, že veškeré z této smlouvy v budoucnu vzešlé majetkové spory se zavazují
řešit v rozhodčím řízení před tříčlenným senátem, v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o
rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, podle
Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu vydanými Sdružením rozhodců, s.r.o., se sídlem Brno,
Příkop 8, okres Brno‐město, PSČ 604 23 (budova IBC), IČ: 634 96 658, zapsaným v obchodním
rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 22426, s tím, že tyto dokumenty
jsou zveřejněny v platném znění na internetových stránkách Sdružení rozhodců
www.sdruzenirozhodcu.cz. Na základě zásady spravedlnosti.

Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.01.2012

