Všeobecné obchodní podmínky Profilu zadavatele
společnosti Profesionálové, a.s.
Vzájemná práva a povinnosti Uživatele, resp. Zadavatele, a Provozovatele příslušného Profilu
zadavatele společnosti Profesionálové, a.s. pramenící z užívání portálu na internetové adrese
http://www.profesionalove.cz/profil-zadavatele/
se řídí níže uvedenými všeobecnými
obchodními podmínkami.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") slouží jako veřejně deklarovaný právní
rámec fungování systému elektronických zadávacích procesů v rámci níže specifikovaného
Portálu a profilu zadavatele a všichni Uživatelé tohoto systému jsou povinní je dodržovat.

1.

Definice pojmů VOP

„Uživatel“ znamená osobu, která se registrovala jako uživatel Portálu do databáze uživatelů
Portálu jako Zadavatel, tj. osobu, která si zřídila uživatelský účet v Portálu a dále také osobu,
která užívá Portál a jeho služby, funkce a uživatelské prostředí i jako neregistrovaná osoba;
„Zadavatel“ znamená Uživatele, který se při registraci svého účtu do databáze Portálu
v uživatelském rozhraní Portálu zvolil možnost zaregistrovat se jako Zadavatel;
„ZVZ“ znamená zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů;
„VVZ“ znamená Věstník veřejných
www.vestnikverejnychzakazek.cz;

zakázek

dostupný

z internetové

adresy

„Portál“ znamená počítačový program jakožto elektronický nástroj, který tvoří internetovou
stránku dostupnou z internetové adresy www.profesionalove.cz/profil-zadavatele/, včetně
všech jeho funkcí, zdrojových kódů, databází a uživatelského rozhraní a v rámci které jsou
poskytovány níže specifikované služby související s provozem PZ dle ZVZ.
„Provozovatel“ znamená obchodní společnost Profesionálové a.s, IČ: 28806123, sídlem:
Masarykovo náměstí 391/13, 500 02 Hradec Králové, spisová značka B 2960 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové;
„Podklady“ znamenají veškeré údaje a informace vložené Uživatelem do databáze Portálu
prostřednictvím vyplnění příslušných formulářů a aplikací v uživatelském rozhraní Portálu
a/nebo dokumenty v elektronické podobě vložené Uživatelem do datového úložiště
Provozovatele prostřednictvím uživatelského rozhraní Portálu v rámci automatizovaného
postupu uveřejnění na Portálu.
„PZ“ znamená profil zadavatele jakožto elektronický nástroj ve smyslu ZVZ a prováděcích
předpisů tvořený internetovou adresou ve formátu www.profesionalove.cz/profilzadavatele/identifikátor_zadavatele, přičemž „identifikátor_zadavatele“ je proměnná
hodnota, která je tvořena specifickým kódem přiděleným Zadavateli Provozovatelem a dále
tvořena též názvem (označením) Zadavatele, které zadá Zadavatel při registraci v Portálu;
Tento elektronický nástroj je určený k evidenci dokumentace o zadávacích (výběrových)
řízeních, k zadávání veřejných zakázek zadávaných ve smyslu Zákona a také
k elektronickému provádění jednotlivých úkonů v rámci zadávacího (výběrového) řízení.
„Smlouva o PZ“ znamená smlouvu, kterou se Provozovatel zavazuje zřídit v rámci Portálu
příslušný Profil zadavatele ve smyslu ZVZ a prováděcích předpisů podle parametrů zadaných
Zadavatelem do databáze Portálu a umožnit Zadavateli administraci portálu zadavatele, a to
vše za podmínek uvedených v těchto VOP.

„Ceník“ znamená aktuální a platný sazebník cen (poplatků), které je Uživatel, resp.
Zadavatel, povinen řádně a v uvedené výši uhradit Provozovateli za jednotlivé služby v tomto
sazebníku cen (poplatků) uvedené (blíže viz ustanovení čl. 5.1 těchto VOP).

2.

Uzavření smlouvy o PZ

2.1

Provozovatel prostřednictvím Portálu nabízí Zadavatelům uzavření Smlouvy o PZ.

2.2

V případě, že Uživatel svým projevem vůle aktivuje u Provozovatele funkci Portálu,
která Uživatele zařadí do databáze Zadavatelů v Portálu a zároveň mu zřídí uživatelský
účet PZ v Portálu, znamená takový projev vůle bezvýhradnou akceptaci (přijetí) návrhu
Provozovatele na uzavření Smlouvy o PZ ze strany Zadavatele. Projev vůle Zadavatele
podle předchozí věty se děje zejména tak, že Zadavatel aktivuje příslušnou funkci
Portálu v podobě tlačítka s nápisem „Zaregistrovat se“ v registrační sekci uživatelského
prostředí Portálu (tj. v záložce „Registrace).

2.3

Smluvní strany činí nesporným, že záznamy údajů o právních jednáních v Portálu,
jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a
posloupně a jsou chráněny proti změnám.

3.

Smlouva o PZ

3.1

Před prvním uveřejněním zakázek a dokumentů (Podkladů) v Portálu na příslušném PZ,
a to jejich nahráním do databáze Portálu, resp. PZ, je Zadavatel povinen provést
registraci v Portálu. V registračním formuláři Portálu (tj. v záložce „Registrace“) je
Zadavatel povinen uvést pravdivé a úplné údaje. Pro zpřístupnění funkcí Portálu
umožňujících vytvoření PZ je Zadavatel povinen registraci provedenou prostřednictvím
uživatelského rozhraní Portálu potvrdit prostřednictvím aktivace PZ dle pokynů
Provozovatele. V případě, že dojde k registraci a aktivaci PZ prostřednictvím Portálu a
k uzavření Smlouvy o PZ podle odst. 2.2 těchto VOP, vstupují v účinnost následující
ustanovení tohoto článku (tj. 3.2 až 3.18 těchto VOP).

3.2

Na základě potvrzení registrace je Zadavateli automaticky vytvořen PZ.

3.3

Zadavatel tímto prohlašuje, že Smlouvu o PZ a další právní úkony související
s Portálem a PZ provádí za Zadavatele osoba oprávněná činit takové právní úkony.

3.4

Zadavatel uzavřením Smlouvy o PZ souhlasí s těmito VOP a prohlašuje, že se s nimi
detailně seznámil a zároveň je bere na vědomí.

3.5

Před prvním uveřejněním dokumentů (Podkladů) na Portálu, resp. PZ, je Zadavatel
povinen zajistit oznámení profilu zadavatele registrovaného na Portálu jako PZ ve VVZ
podle pravidel platných pro VVZ.

3.6

Splnění povinnosti Zadavatele podle odst. 3.5 těchto VOP zprostředkuje Zadavateli
Provozovatel v případě kumulativního splnění následujících podmínek:
a) Zadavatel řádně vyplní a odešle Provozovateli registrační formulář Portálu (tj.
v záložce „Registrace“), na základě kterého dává zároveň Provozovateli pokyn k
zajištěním oznámení profilu zadavatele ve VZZ a zároveň jej zplnomocňuje
k zajištění tohoto úkonu,
b) Zadavatel poskytne informace vyžadované k tomuto úkonu ze strany provozovatele
VVZ podle pravidel platných pro VVZ.

c) Za zprostředkování registrace ve VVZ podle tohoto odstavce se Zadavatel zavazuje
zaplatit odměnu podle aktuálně planého Ceníku. Za neprovedení uveřejnění PZ v
VVZ ze strany VVZ není Provozovatel odpovědný. V případě, že nelze provést
uveřejnění PZ ve VVZ, se Provozovatel zavazuje o této skutečnosti neprodleně
informovat Zadavatele prostřednictvím některého z kontaktních údajů uvedených při
registraci na Portálu.
3.7

Pro správnou funkci strojového čtení dat o veřejných zakázkách vložených do databází
Portálu, které je vyžadováno Ministerstvem pro místní rozvoj podle Vyhlášky č.
133/2012, o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a
náležitostech profilu zadavatele (dále jen „Vyhláška“), je Zadavatel povinen na svém
PZ vyplnit pole „Evidenční číslo profilu zadavatele ve VVZ“ jakožto identifikátor PZ
ve VVZ. Pokud tento identifikátor Zadavatel nevyplní nebo jej vyplní chybně,
Provozovatel neodpovídá za správné exportování všech dat PZ tak, jak vyžaduje
Vyhláška.

3.8

Zadavatel je povinen za řádné a včasné provedení služeb podle Smlouvy o PZ zaplatit
Provozovateli odměnu podle aktuálního platného a účinného Ceníku.

3.9

Zadavateli vzniká povinnost uveřejňování dokumentů (Podkladů) na Portálu jejich
nahráním do databáze Portálu okamžikem uveřejnění zde registrovaného PZ ve VVZ.

3.10 Provozovatel se zavazuje uveřejnit Podklady, které vložil Zadavatel v rámci svého PZ v
případě, že Zadavatel splnil všechny náležitosti a povinnosti vyplývající z těchto VOP a
z automatizovaného postupu uveřejnění na Portálu.
3.11 V případě, že má Zadavatel ve VVZ na konci měsíce uveden jiný profil zadavatele, než
je PZ v rámci Portálu, má se za to, že Zadavatel aktivně používal daný měsíc profil
jiného poskytovatele a PZ v rámci Portálu využívá jen pro archivační účely, což činí
smluvní strany nesporným a Zadavatel se zavazuje za takové užívání PZ zaplatit částku
podle platného a účinného Ceníku za každý i jen částečný měsíc.
3.12 Provozovatel Portálu poskytuje zřízení PZ na Portálu (na základě vyplněného
registračního formuláře), uveřejňování informací na Portálu, elektronické vedení údajů
a informací na Portálu či zrušení PZ na Portálu v rozsahu požadovaném ZVZ a
prováděcími předpisy bezplatně, a to při splnění podmínek, že Zadavatel má na konci
měsíce nahlášen a registrován svůj PZ umístěný na Portálu ve VVZ a zároveň jednotlivé
shora uvedené úkony Zadavatel provádí sám prostřednictvím vzdáleného přístupu na
základě přidělených přístupových údajů k Portálu. V případě, že má Zadavatel ve VVZ
na konci měsíce uveden jiný profil zadavatele, než je PZ v rámci Portálu, pak platí
ustanovení odst. 3.11 těchto VOP. Zadavatel dále bere na vědomí, že vedle shora
uvedeného v tomto odstavci jsou jednotlivé dílčí služby poskytované Provozovatelem
Portálu zpoplatněny podle Ceníku, kdy vyžádáním takové služby Zadavatel souhlasí
s cenou uvedenou v odst. 5.1 těchto VOP a zavazuje se ji Provozovateli Portálu za takto
vyžádané a poskytnuté služby uhradit.
3.13 Zadavatel má právo vypovědět Smlouvu o PZ písemnou výpovědí doručenou
Provozovateli. Výpovědní lhůta je jeden kalendářní měsíc a začíná běžet od prvního dne
následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi.
3.14 Provozovatel je povinen zajistit zobrazování veřejných zakázek vztahujících se
k danému PZ prostřednictvím Portálu následujících 14 dní po uplynutí výpovědní lhůty.
Po uplynutí 14 dní od skončení výpovědní lhůty má Provozovatel právo odstranit
veškeré údaje o daném Zadavateli a jeho PZ z databáze Portálu, a to včetně veškerých
elektronických dokumentů (Podkladů) vložených daným Zadavatelem do databáze

Portálu. V případě, že Zadavatel písemně vyzve Provozovatele k odstranění výše
uvedených údajů a Podkladů z databází Portálu, je Provozovatel povinen údaje
v přiměřené lhůtě odstranit.
3.15 Zadavatel má právo objednat si u Provozovatele Portálu úplatné exportování dat
vztahujících se k jeho PZ, resp. jednotlivým veřejným zakázkám v něm obsažených, na
datový nosič a Provozovatel je povinen takové objednávce v přiměřené lhůtě, nejméně
však 14 dní, po předchozím zaplacení odměny dle aktuálního platného Ceníku za export
dat vyhovět. Toto právo Zadavatele zaniká posledním dnem výpovědní lhůty a dále
pokud není v tento den zaplacen poplatek za export dat ve výši podle platného Ceníku.
3.16 Zadavatel bere na vědomí, že mu ZVZ a prováděcí předpisy ukládají povinnost
archivovat dokumenty k již ukončeným veřejným zakázkám na profilu zadavatele ve
smyslu ZVZ a prováděcích předpisů. Z uvedeného důvodu smluvní strany ujednaly, že
se ustanovení odst. 3.14 a 3.15 těchto VOP se nepoužijí na údaje uvedené v databázi
Portálu, které se vztahují na ukončené veřejné zakázky daného Zadavatele, pro které
platí následující ustanovení odst. 3.17 těchto VOP.
3.17 Ukončené veřejné zakázky, které daný Zadavatel zveřejnil na Portálu, budou po
skončení výpovědní doby nadále zobrazovány jako archivní (v záložce „Archiv
zakázek“), a to po dobu, kterou pro daný případ ukládá ZVZ a prováděcí předpisy. Tyto
veřejné zakázky budou prostřednictvím Portálu veřejně přístupné, tj. bude možnost je
prohlížet i číst, avšak nebude možné je upravovat. Služba popsaná v tomto odstavci,
kterou prostřednictvím Portálu poskytuje Provozovatel Zadavateli je úplatná a výše
odměny je uvedena v Ceníku. Pokud Zadavatel neuhradí částku za uchovávání dat podle
tohoto odstavce v řádné splatnosti faktury a neučiní tak ani po zaslání upomínky o
neuhrazeném poplatku, má Provozovatel Portálu právo z databáze Portálu odstranit
veškeré údaje o ukončených veřejných zakázkách daného Zadavatele.
3.18 Zadavatelé souhlasí se zveřejněním Podkladů v Portálu, zejména pak na PZ.

4.

Práva a povinnosti Provozovatele

4.1

Provozovatel je poskytovatelem služeb webové stránky, které spravuje v souladu
platnými právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o
některých službách informační společnosti), v platném znění (dále jen „Zákon o SIS“).

4.2

Provozovatel neodpovídá za obsah jednotlivých dokumentů vložených Uživatelem,
resp. Zadavatelem, do Portálu či PZ a za obsah údajů uvedených Uživatelem, resp.
Zadavatelem, při registraci vložením do databáze Portálu či PZ. Provozovatel si
vyhrazuje právo zablokovat registraci, v níž byly uvedeny zjevně nepravdivé či
smyšlené údaje. Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit uveřejnění informace, v níž
byly uvedeny zjevně nepravdivé či smyšlené údaje či existuje důvodná pochybnost o
jejich pravdivosti.

4.2

Provozovatel nenese odpovědnost za splnění povinnosti Zadavatele podle odst. 3.5
těchto VOP.

4.3

Provozovatel je povinen zajistit řádné a včasné poskytování služeb tak, aby Uživatel
mohl řádným způsobem užívat Portál podle Smlouvy o PZ.

4.4

Provozovatel garantuje Uživateli dostupnost služeb Portálu podle Smlouvy o PZ, resp.
Smlouvy o PD v rámci těchto VOP v rozsahu minimálně 99 % provozní doby za jeden
kalendářní měsíc.

4.5

Provozovatel má právo vypovědět Smlouvu o PZ písemnou výpovědí doručenou
Zadavateli. Výpovědní lhůta je jeden kalendářní měsíc a začíná běžet od prvního dne
následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi.

4.6

Provozovatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy o PZ v případech, kdy bude
prokázána nepravdivost údajů uveřejňovaných Zadavatelem na Portálu, případně budou
uveřejňovány informace, údaje a dokumenty, jejichž obsah bude v rozporu s platnými
právními předpisy. Účinnost takového odstoupení nastává ode dne následujícího po dni
oznámení odstoupení Zadavateli.

4.7

Provozovatel neodpovídá za problémy způsobené i částečnou nefunkčností prostředků
a/nebo (hardwarového i softwarového) zařízení Uživatele.

5.

Platební a fakturační podmínky

5.1

Provozovatel internetových stránek http://www.profesionalove.cz/profil-zadavatele/
zahrnujících Portál nabízí Zadavatelům níže uvedené služby spojené s administrací PZ
dle těchto VOP, a to dle následujícího Ceníku:
I.

II.

Cena služby
(poplatek) *

Cena služby
(poplatek) **

Zprostředkování registrace profilu zadavatele ve VVZ
(cena již zahrnuje poplatek společnosti NESS Czech
s.r.o. jako provozovatele VVZ)

1000,- Kč

1000,- Kč

Zprostředkování zrušení profilu zadavatele ve VVZ
(cena již zahrnuje poplatek společnosti NESS Czech
s.r.o. jako provozovatele VVZ)

1000,- Kč

1000,- Kč

Správa a obsluha PZ registrovaného v rámci Portálu,
a to na základě Smlouvy o PZ uzavřené mezi
Zadavatelem a Provozovatelem (tj. zajištění
uveřejnění veřejné zakázky na PZ, uvedení informací
o veřejné zakázce na PZ, uveřejnění příslušných
dokumentů o veřejné zakázce na PZ aj., kdy tyto
služby budou fakturovány dle skutečně realizovaných
hodin práce)

590,- Kč /
za každou
započatou
hodinu

0,- Kč /
za každou
započatou
hodinu

Poskytování poradenství či konzultace k příslušnému
zadávacímu řízení v rámci dané veřejné zakázky
administrované na PZ vyžádané (objednané)
Zadavatelem (tj. poradenství právní, ekonomické,
technické aj kdy tyto služby budou fakturovány dle
skutečně realizovaných hodin práce)

1290,- Kč /
za každou
započatou
hodinu

0,- Kč /
za každou
započatou
hodinu

Vyhotovení potvrzení o řádném uveřejnění veřejné
zakázky
(Potvrzení bude vystaveno na základě uhrazené
faktury na příslušný poplatek)

500,- Kč /
za 1 zakázku

0,- Kč /
za 1 zakázku

Export veřejných zakázek při ukončení spolupráce

1000,- Kč /

1000,- Kč /

Název služby poskytované Provozovatelem PZ
v rámci Portálu pro jednotlivé Zadavatele v rámci
příslušných zadávacích řízení na veřejné zakázky

mezi Zadavatelem a Provozovatelem, a to včetně
potvrzení o uveřejnění veřejné zakázky. (Data budou
předána na základě uhrazené faktury na příslušný
poplatek)

za 1 zakázku

za 1 zakázku

Archivace dat v případě, že zadavatel má ve VVZ
registrovaný jiný profil zadavatele, než PZ dle těchto
VOP (tj. jiný profil zadavatele než PZ na
internetových stránkách Provozovatele Portálu:
http://www.profesionalove.cz/profil-zadavatele/)

1000,- Kč /
za 1 zakázku

1000,- Kč /
za 1 zakázku

*

I. Cena služby (poplatek): V případě, že Provozovatel PZ v rámci Portálu NENÍ
zároveň i osobou zastupující zadavatele v rámci příslušného zadávacího řízení na
danou veřejnou zakázku, a to na základě smluvní spolupráce mezi Zadavatelem a
Provozovatelem (tj. zastoupení Zadavatele Provozovatelem ve smyslu ustanovení
§ 151 ZVZ či jiného obdobného zmocnění)

** II. Cena služby (poplatek): V případě, že Provozovatel PZ v rámci Portálu JE
zároveň i osobou zastupující zadavatele v rámci příslušného zadávacího řízení na
danou veřejnou zakázku, a to na základě smluvní spolupráce mezi Zadavatelem a
Provozovatelem (tj. zastoupení Zadavatele Provozovatelem ve smyslu ustanovení
§ 151 ZVZ či jiného obdobného zmocnění)
5.2

Provozovatel vystaví daňový doklad (fakturu) s veškerými náležitostmi daňového
dokladu dle příslušných právních předpisů v přiměřené době poté, co byla pro
Zadavatele uskutečněna (či poskytnuta) příslušná služba spojená se správou PZ,
obsluhou PZ či dalším poradenstvím spojeným se zadáváním veřejných zakázek dle
shora uvedeného, a to v nejbližším možném termínu po vzniku tohoto nároku ve výši
ceny služby (poplatku) dle aktuálního Ceníku dle čl. 5.1 těchto VOP platného v den
vzniku nároku.

5.3

Splatnost veškerých vystavených daňových dokladů (faktur) je 14 kalendářních dnů ode
dne vystavení takového daňového dokladu (faktury) Provozovatelem.

5.4

Neuhrazení faktury v daném termínu je porušení povinností Uživatele, resp. Zadavatele,
vyplývajících z těchto VOP a Provozovatel má v takovém případě právo zablokovat
možnost uveřejňování na PZ a/nebo další poskytované služby do doby řádného uhrazení
všech dlužných částek.

6.

Licenční podmínky

6.1

Těmito licenčními podmínkami se řídí veškeré používání software, uživatelské
dokumentace, metodických a organizačních postupů souvisejících s Portálem a aplikací
PZ, jehož autorem je společnost Provozovatele.

6.2

V souladu s ustanoveními právního řádu České republiky a zejména pak s přihlédnutím
k ustanovení § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) se
každý Uživatel Portálu, resp. PZ, zavazuje dodržovat tyto licenční podmínky (licenční
smlouvy).

6.3

Akceptací VOP získává Uživatel osobní, nepřevoditelné a nevýhradní a za podmínky
dodržení licenčních podmínek časově neomezené oprávnění užívat produkt pro svou
vlastní vnitřní potřebu.

6.4

Licenci dle těchto VOP nabývá Uživatel okamžikem převzetí přístupových kódů či
přihlašovacích hesel do aplikace Profilu, resp. PZ. Jejich používáním projevuje Uživatel
výslovný souhlas s těmito licenčními podmínkami.

6.5

Uživatel se zavazuje, že nebude užívat produkty poskytnuté mu Provozovatelem
prostřednictvím služeb Portálu či PZ jinak, než jak je stanoveno v těchto licenčních
podmínkách, a to ani pro svou vlastní potřebu a že tedy nebude zejména:

6.5.1 Užívat produkt Portálu či PZ nebo jeho komponentu k jinému účelu, než k činnostem
souvisejícím se zadáváním veřejných zakázek dle zákona o veřejných zakázkách;
6.5.2 Užívat produkt Portálu či PZ nebo jeho komponentu tak, aby z nich měla prospěch třetí
osoba, zejména užívat je pro zpracování dat pro jakoukoli třetí osobu a/nebo v rámci
poskytování služeb, ať úplatně nebo bezúplatně, nestanoví-li tato smlouva jinak;
6.5.3 Jakkoli a jakýmikoli prostředky a způsoby pořizovat nebo nechat si pořizovat
rozmnoženiny produktu Portálu či PZ nebo jeho komponenty či prodávat rozmnoženiny
produktu Portálu či PZ nebo jeho komponent;
6.5.4 Vytvářet další instalace produktu Portálu či PZ nebo jeho komponent bez vědomí
Provozovatele a dále také jakýmkoli způsobem bez svolení Provozovatele produkt
Portálu či PZ nebo jeho komponentu, upravovat, jinak měnit, nebo uspořádat, zejména
tak, aby byly vytvořeny nové charakteristiky nebo odvozený či zcela nový počítačový
program; totéž platí pro název produktu, označení Provozovatele, pro spojení produktu
s jiným autorským dílem, jakož i pro zařazení do díla souborného;
6.5.5 Dekompilovat produkt Portálu či PZ nebo z něj zpětně odvozovat, a to jako celek nebo
část nad rozsah dovolený zákonem; Uživatel se zavazuje neprodleně Provozovatele
písemně, úplně a na své náklady informovat o jakémkoli výsledku dekompilace, pokud
by k ní došlo v rozsahu stanoveném zákonem; tato informace se považuje za důvěrnou
informaci dle těchto VOP;
6.5.6 Jakkoliv produkt Portálu či PZ nebo jeho komponentu, zpracovávat, tedy i přepisovat,
bez ohledu na to, zda přímo nebo nepřímo, nebo překládat do jiných jazyků, byť jen
částečně;
6.5.7 Jakkoliv prezentovat, rozšiřovat či jinak zpřístupňovat nebo obchodně využívat produkt
Portálu či PZ nebo jeho komponentu, bez ohledu na to, zda bezúplatně nebo za úplatu,
s výjimkou jejich prezentace, rozšiřování a obchodního využití dle těchto VOP, tedy
výhradně za účelem užití pro vlastní vnitřní potřebu;
6.5.8 Užívat produkt Portálu či PZ nebo jeho komponentu v jakékoliv formě za účelem
vývoje, výroby vlastního počítačového programu nebo obchodování s podobným,
rovnocenným nebo zaměnitelným autorským dílem;
6.5.9 Jakýmkoli způsobem dát produkt Portálu či PZ nebo jeho komponentu k dispozici třetí
osobě, zejména je půjčit, pronajmout nebo poskytnout oprávnění k jejich užití jiným
způsobem jakékoli třetí osobě;
6.6

Uživatel se zavazuje, že po dobu platnosti této licence dle těchto licenčních podmínek,
ani po jejím skončení neučiní žádné opatření, aby získal jakákoli z práv vztahující se
k produktu Portálu, resp. PZ, nebo jeho komponentě nad rámec licence dle těchto VOP.

7.

Ochrana osobních údajů

7.1

Potvrzením registrace uděluje Uživatel, resp. Zadavatel, v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se
zpracováním zde poskytnutých osobních údajů Provozovateli, případně jím pověřenému
zpracovateli, za účelem zařazení do databáze Provozovatele, analýzy těchto údajů a
jejich dalšího marketingového zpracování, včetně nabídky služeb, a za účelem zasílání
obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se Zákonem o
SIS.

7.2

Uživatel, resp. Zadavatel, úspěšně vyplněnou a odeslanou registrací vyjadřuje svůj
souhlas k zasílání informací z Portálu, resp. PZ, prostřednictvím elektronické pošty.

7.3

Provozovatel se zavazuje, že informace a údaje uvedené Uživatelem, resp. Zadavatelem,
při registraci nebude dále poskytovat třetím osobám a zároveň nebude prostřednictvím
elektronické pošty zasílat Uživateli, resp. Zadavateli, obchodní sdělení třetích osob.

8.

Změna VOP

8.1

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá smlouvy, jejichž předmětem je
užívání Portálu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a tyto smlouvy jsou
podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s
odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků
Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením smlouvy vyplývala
rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.

8.2

Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu
změnit a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně,
oznámena prostřednictvím emailové zprávy odeslané na emailovou adresu zadanou
Uživatelem při registraci v Portálu. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP
odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět
ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, o které Smluvní strany prohlašují, že je
dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.

8.3

Smluvní strany ujednávají, že Provozovatel má právo tyto VOP změnit v rozsahu
Ceníku, dostupném na Portálu a dále v rozsahu všech ustanovení těchto VOP
s výjimkou čl. 2 a čl. 3.

9.

Odstávky Portálu

9.1

Provozovatel si vyhrazuje právo provést u každé služby Portálu plánovanou odstávku
v rozsahu stanoveném ve specifikaci služeb tohoto Portálu. O dobu předem ohlášené
odstávky Portálu se nesnižuje doba dostupnosti Portálu.

9.2

Odstávka slouží především k provedení nutných bezpečnostních upgrade softwaru,
aktualizacím operačního systému či elektronického nástroje v případě legislativních
změně a dále též údržbě, opravám či výměně hardwaru či jiných technických zařízení
nutných k provozu dané služby Portálu.

9.3

Provozovatel předpokládá minimální počet odstávek Portálu a v délce řádově několika
minut, nicméně pokud tento zásah omezí funkčnost služby v jednorázovém rozsahu
delším než 60 minut, pak tuto plánovanou odstávku Provozovatel oznámí adekvátním
způsobem nejpozději 24 hodin před jejím započetím. Za adekvátní způsob se považuje
zveřejnění informace o plánované odstávce na webové stránce.

10. Závěrečná ustanovení a platnost a účinnost VOP
10.1 Pokud není v těchto VOP stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z nich vyplývající
příslušnými ustanoveními právního řádu České republiky. Veškeré spory vznikající ze
smluv, jejichž součástí jsou tyto VOP a/nebo v souvislosti s nimi, se budou smluvní
strany snažit přednostně řešit mimosoudně, a to vzájemnou dohodou, nebude-li takové
smírné řešení možné, pak veškeré takové spory budou řešeny podle platné české právní
úpravy. Smluvní strany této smlouvy si sjednávají pro veškeré budoucí spory z této
smlouvy a jejího plnění místní příslušnost obecného soudu Provozovatele.
10.2 Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu těchto Podmínek, a to vždy
s platností a účinností od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po zveřejnění
těchto změn a Přispívatel zachováním své registrace s touto změnou souhlasí.
10.3 Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.9.2014. Shora uvedená Smlouva o PZ a VOP se
vztahují na všechny služby poskytované Provozovatelem na příslušném Portálu.

