Obchodní podmínky ke Smlouvě o poskytování obchodního sídla
I. Obecně
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi
Poskytovatelem a Zákazníkem. V případě rozporu mezi smlouvou a Obchodními podmínkami
má přednost Smlouva.
2. Smlouvu poskytuje Zákazníkovi možnost zapsání nebytové jednotky specifikované ve smlouvě
jako sídlo/místo podnikání Zákazníka (dále též „Adresa“) do veřejných registrů (dále jen
„obchodní sídlo“). Obchodním sídlem se rozumí sídlo právnické osoby ve smyslu § 136 ObčZ
a sídlo podnikatele ve smyslu § 429 ObčZ, popř. sídlo pobočky závodu.
3. Poskytovatel dále poskytuje Zákazníkovi další služby v rozsahu, který je Zákazníkem zvolen a
označen ve smlouvě. Jedná se o tyto možnosti (typy) služeb:
a. Placená sdružená služba Přebírání poštovních písemností a zásilek adresovaných
Zákazníkovi na Adresu poskytnutého sídla (dále jen “Přebírání zásilek”) zahrnující
přijímání listovních zásilek do 10 kusů měsíčně o max. váze 0,250 kg/kus. Převzetí
každé další listovní zásilky nad sjednaný limit 10 kusů je zpoplatněno částkou 50,Kč/kus. Součástí služby Přebírání zásilek je dle volby Zákazníka služba buď (i)
Notifikace o přijetí zásilky v elektronické podobě v klientském informačním systému
Poskytovatele s uvedením údajů seznatelných z obálky zásilky bez zpřístupnění jejího
obsahu (např. uvedení odesílatele, spisové značky apod.), nebo (ii) Zpřístupnění obsahu
zásilek v elektronické podobě v klientskému informačním systému Poskytovatele.
Zpřístupnění obsahu doručovaných zásilek předpokládá otevření poštovní
korespondence a naskenování jejího obsahu, k čemuž Zákazník tímto uděluje
Poskytovateli a osobám jím pověřeným výslovný souhlas. Součástí služby Přebírání
zásilek je dále spojená služba úschovy zásilek (dále jen “Úschova zásilek”), přičemž
Poskytovatel v rámci této služby uschovává pro Zákazníka převzaté zásilky po dobu 3
měsíců od doručení. Nevyzvedne-li si Zákazník zásilku v této lhůtě, odešle ji
Poskytovatel na kontaktní adresu Zákazníka. Toto přeposlání je zpoplatněno částkou
150,- Kč/kus. Vrátí-li se tato zásilka jako nedoručená, je další její úschova zpoplatněna
částkou 150,- Kč/kus za jeden měsíc úschovy. Po uplynutí lhůty 3 měsíce od doručení
je Poskytovatel oprávněn na náklady Zákazníka každou zásilku zlikvidovat (skartovat).
Nárok na úhradu smluvní pokuty ve smyslu dalšího znění této Smlouvy tím není
dotčen.
b. Placená sdružená služba Přebírání zásilek se službou Přeposílání poštovních zásilek
adresovaných Zákazníkovi na Zákazníkem určenou kontaktní adresu (dále jen
„Smluvní dosílka“). Služba Smluvní dosílky se realizuje přeposíláním doručených
poštovních zásilek přijatých Poskytovatelem na kontaktní adresu Zákazníka, a to v
rozsahu maximálně 2x měsíčně způsobem dosílání zvoleném Zákazníkem (tj. obyčejně,
doporučeně nebo do vlastních rukou). Není-li sjednáno jinak, je kontaktní doručovací
adresou Zákazníka adresa pro doručování uvedená v rubrice této Smlouvy. Cena této
služby obsahuje náklady Poskytovatele související s dosílkou zásilek, a to do aktuální
ceny služby Doporučené psaní držitele poštovní licence Česká pošta s.p. za jednu
dosílku. Poskytovatel je oprávněn Odběrateli vyúčtovat rozdíl mezi cenou služby
Doporučené psaní a skutečné ceny uhrazené držiteli poštovní licence.
c. Placená sdružená služba Přebírání zásilek se službou Přeposílání poštovních zásilek
adresovaných Zákazníkovi na Zákazníkem určenou zahraniční kontaktní adresu (dále
jen „Smluvní dosílka do zahraničí“). Služba Smluvní dosílky do zahraničí se realizuje
přeposíláním doručených poštovních zásilek přijatých Poskytovatelem na poskytnuté
Adrese obchodního sídla Zákazníka přijatých Poskytovatelem na kontaktní adresu
Zákazníka, a to v rozsahu periody zaslání a dalších podmínek zvolených Zákazníkem.

Cena této služby neobsahuje náklady Poskytovatele související s dosílkou zásilek, proto
má Poskytovatel kromě ceny za službu dále právo na úhradu částky 200,- Kč/kus
zásilky přeposlané do zahraničí; v případě, že náklady na přeposlání budou vyšší než
sjednaných 200,- Kč, má Poskytovatel právo na úhradu této vyšší částky.
Pro všechny druhy této služby platí, že Poskytovatel nebude přijímat žádné předměty
o hmotnosti těžší než 1 kg, větší než 50 cm ve kterémkoli rozměru, ani zásilky
obsahující nebezpečný obsah (např. výbušniny, hořlaviny), živá zvířata nebo zboží
podléhající rychlé zkáze, a je oprávněn podle vlastního rozhodnutí vrátit odesílateli na
náklady Zákazníka jakékoli Zákazníkem v dohodnutých lhůtách nevyzvednuté zásilky
nebo odmítnout přijetí zásilek nad stanovený počet, obsah nebo hmotnost.
Poskytovatel zásadně nemá informační povinnosti vůči Zákazníkovi, pokud jde o
druh/počet případně odmítnutých zásilek doslaných v rozporu s Obchodními
podmínkami. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyžadovat prokázání totožnosti a
zplnomocnění při předávání došlé korespondence a zásilek osobě pověřené
Zákazníkem a zásilky předávat jen oproti potvrzení o převzetí. Veškeré částky účtované
nad rámec ceny za sjednané služby budou Poskytovatelem Zákazníkovi vyúčtovány
zkraje měsíce následujícího po měsíci, v němž byly zásilky Poskytovatelem převzaty.
4. V případě, že si Zákazník nezvolí žádnou z placených služeb Přebírání zásilek dle čl. I odstavce
4, je povinen zřídit si bezodkladně u držitele poštovní licence službu změny místa dodání
přepravovaných zásilek (dále jen „Poštovní dosílku“), a to na své náklady. Zákazník je dále
povinen si tuto službu udržovat aktivní po celou dobu využívání Služeb Poskytovatele, pokud
nedojde k příslušné změně portfolia poskytovaných Služeb (tj. dokud nebude objednána
některá z placených služeb Přebírání zásilek). V případě nezřízení zpoplatněné sdružené služby
Přebírání zásilek a porušení povinnosti sjednané v tomto článku, neposkytuje Poskytovatel
žádné notifikační služby ani služby Přebírání zásilek a je oprávněn písemnosti a zásilky
adresované Zákazníkovi odmítnout od provozovatele poštovních služeb či od jiného
doručovatele převzít, přičemž nenese žádnou zodpovědnost za nedodané zásilky. Případné
vydání zásilek určených Zákazníkovi a doslaných v rozporu s touto Smlouvou, které
Poskytovatel neodmítl převzít, je vázáno na předchozí úhradu manipulačních nákladů ve výši
100,- Kč za každou zásilku dodanou bez objednání služby Přebírání zásilek ze strany Zákazníka.
Poskytovatel je oprávněn na náklady Zákazníka veškeré zásilky, zprávy či jiné dokumenty
zlikvidovat (skartovat) po uplynutí 3 měsíců od jejich mimosmluvního dodání, a to i bez
předchozího upozornění Zákazníka.
5. Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou případným nedoručením přeposílaných
poštovních zásilek, což bere Zákazník výslovně na vědomí.
6. Zákazník touto Smlouvou zplnomocňuje Poskytovatele k přebírání všech na Adresu
obchodního sídla doručovaných zásilek, přičemž Poskytovatel je oprávněn dále v tomto
rozsahu udělit třetí osobě substituční plnou moc.
II. Cena služeb
1. Cena za Služby za sjednané Období je uvedena ve smlouvě. Cena je splatná při podpisu
Smlouvy, a to buď v hotovosti při podpisu smlouvy, nebo bankovním převodem na účet
Poskytovatele. V případě automatického prodloužení trvání této Smlouvy dle čl. III. odst. 2.
těchto obchodních podmínek je Cena za další Období splatná vždy předem, nejpozději do 15.
dne měsíce předcházejícímu začátku nového období.
2. Platba ceny proběhne na základě faktury vydané Poskytovatelem. Zákazník je povinen provést
úhradu fakturované částky řádně a včas. Zákazník souhlasí s tím, že faktury mu mohou být
zasílány i elektronicky na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v úvodu této Smlouvy; v
takovém případě budou faktury považovány za doručené v okamžiku jejich odeslání
Poskytovatelem na tuto e-mailovou adresu Zákazníka.

3. V případě, že Zákazníkovi nebude doručena faktura na další Období ve sjednané lhůtě, je
Zákazník povinen nejpozději do uplynutí předchozí Období zaplatit Sjednanou cenu za
následující Období, i bez faktury Poskytovatele, ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele
uvedeného v záhlaví této Smlouvy, pod variabilním symbolem, kterým bude IČ Zákazníka.
4. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany sjednávají, že za den zaplacení jakékoliv
částky dle Smlouvy placené bankovním převodem se vždy považuje den, kdy dojde k připsání
příslušné částky ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele uvedeného v záhlaví této
Smlouvy.
5. Pokud nebude faktura vydaná Poskytovatelem řádně a včas zaplacena nebo v případech, kdy
nebude Zákazníkovi doručena faktura, Zákazník neprovede řádně a včas platby dle čl. II. odst.
2 těchto Obchodních podmínek, zaniká Zákazníkovi právo na poskytování Služeb za ceny
sjednané v čl. II. Smlouvy k zániku tohoto práva dochází automaticky, aniž by musel být o tom
Zákazník vyrozuměn. Zánikem práva na poskytování Služeb za ceny sjednané v čl. II. Smlouvy
vzniká Zákazníkovi povinnost platit Poskytovateli za každý započatý den poskytování Služeb
částku ve výši 500,- Kč bez DPH. Pokud dojde k zániku práva Zákazníka na poskytování
Služeb za ceny sjednané v čl. II. Smlouvy, může dojít k opětovnému vzniku práva na
poskytování Služeb za ceny sjednané v čl. II. Smlouvy pouze s výslovným a písemným
souhlasem Poskytovatele (nikoli pouze tím, že Zákazník provede dodatečně úhradu Sjednané
ceny za Období, případně zaplatí Sjednanou cenu za Období na další Období řádně a včas).
III. Doba trvání a skončení Smlouvy
1. Tato Smlouva se uzavírá na Období uvedené v čl. 2 Smlouvy. Smlouva je platná a účinná
okamžikem podepsání všemi účastníky.
2. Doba trvání této Smlouvy se automaticky prodlužuje o dobu rovnající se Období
specifikovaného v čl. 2 Smlouvy, a to i opakovaně, nebude-li mezi účastníky jiné dohody.
K automatickému prodloužení Smlouvy nedojde, pokud kterákoliv smluvní strana oznámí
druhé smluvní straně alespoň 30 dní před uplynutím Období, na které byla Smlouva sjednána
nebo prodloužena, že již nemá zájem na prodloužení Smlouvy o další Období. V takovém
případě Smlouva zanikne uplynutím posledního smluvního Období.
3. Po uplynutí nejméně 6 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy jsou Zákazník i
Poskytovatel oprávněni Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď musí být druhé straně
doručena písemně dopisem na korespondenční adresu druhé smluvní strany, nebo na jejich
elektronické adresy uvedené v preambuli smlouvy. Výpovědní lhůta činí jeden kalendářní měsíc
a začíná plynout 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy byla písemná výpověď
doručena druhé Smluvní straně.
4. Zákazník je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez výpovědní lhůty v případě, že Poskytovatel
závažně a prokazatelně poruší převzaté smluvní povinnosti a tyto povinnosti nesplní ani
v dodatečné lhůtě 15 dnů ode dne, kdy bude Poskytovatel Zákazníkem písemně vyzván ke
splnění předmětných povinností. Poskytovatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez
výpovědní lhůty z důvodů prodlení Zákazníka se splatností jakýchkoliv peněžitých závazků
vůči Poskytovateli delším než 15 dnů po dni splatnosti (včetně nezaplacení smluvních pokut),
jakož i v případě porušení jakékoliv jiné povinnosti Zákazníka vyplývající ze Smlouvy (včetně
oznamovací povinnosti), dále v případě vstupu Zákazníka do likvidace, v případě zahájení
insolvenčního řízení vůči Zákazníkovi. Pro případ ukončení této smlouvy výpovědí dle tohoto
článku se Zákazníkem zaplacená smluvní cena za Služby Poskytovatele považuje za cenu
ujednanou v dané výši pro období ohraničené počátkem a koncem takto zkrácené účinnosti
Smlouvy, a proto není Poskytovatel povinen vracet poměrnou část zaplacené ceny. Smlouva
zaniká dnem dojití projevu vůle vypovídající strany druhé smluvní straně.
5. Smlouva dále zaniká tím, že Zákazník přemístí své sídlo na jinou adresu, nežli je Adresa
poskytnutá dle této Smlouvy. V případě zániku Smlouvy z důvodu uvedeného v první větě

tohoto odstavce se považuje Zákazníkem zaplacená smluvní cena za Služby Poskytovatele za
cenu ujednanou v dané výši pro období ohraničené počátkem a koncem takto zkrácené
účinnosti Smlouvy, a proto není Poskytovatel povinen vracet poměrnou část zaplacené ceny.
6. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zánik této smlouvy jakýmkoliv způsobem nemá vliv na
trvající povinnost zaplatit veškerá smluvní plnění, včetně smluvní pokuty, na které již vznikl
druhé smluvní straně nárok, a to bez ohledu na případnou nesplatnost již vzniklé pohledávky.
7. Zákazník je povinen nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení smlouvy přemístit
své sídlo na jinou adresu, a to ve vztahu ke všem příslušným soudům a státním orgánům.
Zákazník bere na vědomí, že příslušný soud může rozhodnout o zrušení a likvidaci společnosti
Zákazníka, pokud společnost nemá zapsáno v obchodním rejstříku své skutečné sídlo, přičemž
Poskytovatel je oprávněn oznámit příslušným orgánům, že sídlo Zákazníka u Poskytovatele
sídla zaniklo, jakož při nečinnosti Zákazníka iniciovat veškerá přípustná podání směřující k
odstranění závadného stavu vyvolaného Zákazníkem.
IV. Povinnosti smluvních stran
1. Poskytovatel výslovně upozorňuje Zákazníka, a Zákazník toto bere výslovně na vědomí, že
obchodní sídlo poskytnuté na základě této Smlouvy je adresním místem pro účel evidence a
označení v příslušném veřejném rejstříku; nejedná se však o provozovnu Zákazníka jako
podnikatele ve smyslu živnostenského zákona, ani o kontaktní místo pro kterýkoliv orgán
veřejné moci např. za účelem provedení kontroly podnikatelových prostor, domáhání se
skutečného sídla podnikatele apod. Zákazník rovněž tak není oprávněn prezentovat obchodní
sídlo ani jako kontaktní sídlo pro své zákazníky, dodavatele, odběratele a další osoby.
Zákazníkovi se nepovoluje umisťovat na adresní obchodní sídlo podle této Smlouvy, tedy ani
na budovu, jednotku, v níž se prostory obchodního sídla nacházejí, své vlastní označení
obchodní firmy, označení na poštovní schránku apod.
2. Smlouva opravňuje Zákazníka ke vstupu do budovy na adrese sídla pouze za účelem převzetí
pošty a za účelem jednání s Poskytovatelem. Smlouva neopravňuje Zákazníka k jinému
využívání sídla, než jak je ve Smlouvě uvedeno, zejména smlouva neopravňuje Zákazníka k
využívání jednotky, budovy a přilehlých staveb a pozemků k ukládání jakýchkoliv věcí a
k faktickému výkonu podnikání Zákazníka.
3. Zákazník je povinen neprodleně oznámit Poskytovateli veškeré změny svých identifikačních,
fakturačních a kontaktních údajů. V opačném případě Poskytovatel negarantuje řádné plnění
dle Smlouvy. Smluvní strany se zavazují prokazatelným způsobem vyrozumět druhou stranu
do 7 dnů od vzniku rozhodné skutečnosti o změnách kontaktů nebo doručovacích adres.
4. Písemnosti vypravované Poskytovatelem Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti se
Smlouvou se vždy doručují na adresu pro doručování uvedenou u Zákazníka v rubrice této
Smlouvy, nebo na jinou adresu, o níž byl Poskytovatel včasně vyrozuměn. Doporučeně nebo
s vyšším stupněm zabezpečení dodání vypravené písemnosti Poskytovatelem se považují za
doručené Zákazníkovi třetím dnem ode dne jejich vypravení, a to i v případě písemností
nepřevzatých, jako i v případě písemností, o jejichž uložení se druhá smluvní strana
nedozvěděla. Poskytovatel je oprávněn učinit veškerá sdělení, vyrozumění, oznámení, výzvy či
notifikace na základě nebo v souvislosti se Smlouvou (dále též „Sdělení“), i elektronicky na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v rubrice této Smlouvy; v takovém případě budou
Sdělení považovaná za doručená v okamžiku jejich odeslání Poskytovatelem na příslušnou emailovou adresu Zákazníka.
5. Smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu, jakmile se o rozhodné skutečnosti
dozví, oznámí druhé smluvní straně skutečnost, že vstoupily do likvidace, nachází se v úpadku,
bylo rozhodnuto o některém ze způsobů řešení úpadku nebo že proti nim bylo zahájeno
insolvenční nebo exekuční řízení, nebo že některá z těchto skutečností bezprostředně může
nastat, a to včetně hrozícího úpadku (dále též „Rozhodná skutečnost“). Pokud tak neučiní,

odpovídají druhé smluvní straně za případnou újmu, která jí vznikne v důsledku toho, že
Rozhodná skutečnost nastala. Má se za to, že povinná smluvní strana porušila své smluvní
oznamovací povinnosti vůči smluvní protistraně tehdy, pokud se věrohodně ukáže (např. z
Centrální evidence exekuce, z Insolvenčního rejstříku apod.), že u oznamovací povinností
zatížené smluvní strany nastaly okolnosti podle tohoto článku, aniž by povinná smluvní strana
řádným způsobem informovala druhou smluvní stranu nejpozději do 3 dnů od nastolení
Rozhodné skutečnosti.
6. Poskytovatel neodpovídá za žádné ztráty a škody způsobené Zákazníkovi v důsledku
Poskytovatelem neovlivnitelných událostí, např. stávkou, prodlením třetích stran, mechanickou
závadou, technickou havárií, přírodní událostí, vloupáním do objektu Poskytovatele apod.
7. Zákazník se zavazuje, že poskytnutou adresu sídla nebude používat k jakýmkoli nezákonným,
nemorálním, obscénním nebo pomlouvačným či dehonestujícím účelům a že nijak nepoškodí
pověst Poskytovatele. Zákazník nebude žádným způsobem používat název obchodní firmy
Poskytovatele, ať už samostatně, nebo v kombinaci s jinými údaji.
8. Každá smluvní strana zpřístupní druhé smluvní straně veškeré informace, které jsou nezbytné
k plnění podle této Smlouvy. Veškeré takové informace, pokud nejsou běžně veřejné dostupné,
budou považovány za důvěrné, dokud smluvní strana, která tyto informace poskytla, neoznámí
písemně druhé smluvní straně, která je obdržela, že tyto informace důvěrné nejsou. Smluvní
strany souhlasí s tím, že neposkytnou důvěrné informace získané od druhé smluvní strany v
souvislosti s touto Smlouvou bez jejího předchozího písemného souhlasu třetí straně.
Povinnosti dle tohoto článku jsou pro účastníky závazné i po zániku této Smlouvy bez ohledu
na to, jakým způsobem ke skončení dojde. Sjednanou povinností mlčenlivosti nejsou dotčeny
informační a další povinnosti smluvní strany plynoucí z právních předpisů ani právo smluvní
strany seznamovat s chráněnými skutečnostmi spolupracující osoby s povinností mlčenlivosti
plynoucí z právních předpisů ani právo účastníků domáhat se splnění smluvních závazků vůči
druhé smluvní straně. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace obecně známé.
V. Smluvní pokuty a náhrady nákladů
1. Smluvní strany se dohodly, že pro případ prodlení Zákazníka s úhradou smluvní ceny kterékoliv
objednané Služby o více než 15 dnů po termínu splatnosti, zaplatí Zákazník Poskytovateli
smluvní pokutu ve výši 0,4 % z celkové výše splatné pohledávky za každý den prodlení s jejím
zaplacením od prvého dne následujícího po původním dni splatnosti až do dne provedení
skutečné úhrady (smluvní pokuta bude tedy placena i za prvních 15 dnů po termínu splatnosti).
Lhůta 15 dnů po dni splatnosti je vymezena coby náhradní lhůta k plnění.
2. V případě porušení povinnosti sjednané v článku IV. 5. těchto obchodních podmínek vznikne
povinné smluvní straně povinnost k úhradě smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč vůči druhé
smluvní straně.
3. V případě porušení povinnosti sjednané v článku IV. 1. těchto obchodních podmínek vznikne
Zákazníkovi vůči Poskytovateli povinnost k úhradě smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč, za každý
jednotlivý případ porušení tohoto ustanovení.
4. V případě porušení povinnosti sjednané v článku III. 7. těchto obchodních podmínek vznikne
Zákazníkovi vůči Poskytovateli povinnost k úhradě smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč denně za
každý den prodlení s přemístěním svého zapsaného sídla.
5. V případě porušení povinnosti sjednané v článku IV. 5. těchto obchodních podmínek vznikne
Zákazníkovi vůči Poskytovateli povinnost k úhradě smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč denně za
každý den prodlení se splněním povinnosti.
6. V případě existence Zákazníkem nevyzvednutých zásilek uložených u Poskytovatele i po
uplynutí sjednané doby Úschovy zásilek dle čl. I. odst. 4 písm. a) těchto Obchodních podmínek,

vzniká po uplynutí této doby Poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou
zásilku uloženou nad rámec sjednané doby Úschovy zásilek.
7. Smluvní pokuty jsou splatné i bez výzvy oprávněné smluvní strany k její úhradě. Zákazník a
Zprostředkovatel prohlašují, že výše jednotlivých smluvních pokut považují za přiměřené.
Pokud bude vůči smluvní straně, které vznikla povinnost zaplatit smluvní pokutu, zahájeno
insolvenční řízení, má se za to, že platební povinnost z titulu smluvní pokuty vznikla nejpozději
ke dni předcházejícímu zahájení insolvenčního řízení (bez ohledu na další rozhodování soudu
o opodstatněnosti insolvenčního návrhu dlužníka nebo věřitele).
8. Smluvním stranám vznikne nárok na úhradu smluvní pokuty dle této Smlouvy bez ohledu na
zavinění smluvní strany, která porušila příslušnou povinnost, a bez ohledu na to, zda oprávněné
smluvní straně vznikne škoda. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2050 ObčZ sjednávají,
že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se současně
náhrady škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje; oprávněná
smluvní strana je oprávněna domáhat se náhrady škody v plné výši. Rovněž uplatněním nároku
na náhradu škody ani jejím zaplacením není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat
se současně zaplacení smluvní pokuty vzniklé z porušení shodné povinnosti, a to i v rozsahu,
ve kterém bude přesahovat škodu. Úhradou smluvní pokuty a/nebo náhrady škody nezaniká
povinnost smluvní pokutou zajištěná.
9. Poskytovatel je oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi za doručení první upomínky ke splnění
závazku Zákazníka paušální částku 300 Kč a za doručení druhé upomínku částku ve výši 500
Kč, se splatností 3 dnů ode dne doručení upomínky. Poskytovatel je oprávněn vyúčtovat
Zákazníkovi paušální částku dle tohoto odstavce i po zániku smlouvy.
VI. Postoupení smlouvy, postoupení pohledávek ze smlouvy
1. Pokud je Zákazník ve smlouvě označen jako právnická osoba dosud nezapsaná ve veřejném
rejstříku, pak se postupuje podle § 127 Obč.Z, tedy osoba, která za ní jedná (ve smlouvě
označená jako Zástupce – viz kolonka Zastoupená v označení Zákazníka), je z tohoto jednání
oprávněna a zavázána vůči Poskytovateli sama. Následně tato ve smlouvě označená právnická
osoba do tří měsíců od svého vzniku (zápisu do veřejného rejstříku) spolu přebírá účinky těchto
jednání na sebe, a to jednostranným právním jednáním učiněným vůči Poskytovateli. V
takovém případě platí, že je právnická i fyzická osoba z těchto jednání oprávněna a zavázána
od počátku.
2. Zákazník není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě a v souvislosti s touto
smlouvou třetí osobě bez písemného souhlasu Poskytovatele.
3. Zákazník v případě změny ve společnosti povinen informovat o takovéto skutečnosti
Poskytovatele. V případě změny jednatele či společníka ve společnosti je Zákazník povinen
zprostředkovat uzavření nové Smlouvy o Poskytování obchodního sídla mezi novým
Zákazníkem a Poskytovatelem. Nový Zákazník bere na vědomí, že v den podpisu Smlouvy je
povinen uhradit cenu Služby za prodloužení na další Období.
VII. Závěrečná ustanovení
1. Úhradou faktury Zákazník souhlasí se zněním Smlouvy a Obchodních podmínek ke Smlouvě
o poskytování obchodního sídla.
2. Pokud některé z ustanovení této Smlouvy včetně Obchodních podmínek je nebo se stane
neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek
neplatnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této Smlouvy, pokud je takovéto neplatné
či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto
neplatné či neúčinné ustanovení nahradit, bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv smluvní
strany, novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji
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odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení a které nebude současně stiženo vadou,
která neplatnost či neúčinnost způsobila.
V ostatním se smlouva řídí obecně závaznými právními předpisy.
Účastníci této Smlouvy se zavazují veškeré případné spory řešit nejprve společným jednáním,
při němž budou vycházet zejména ze zásad, z nichž vychází tato Smlouva.
Poskytovatel má právo jednostranným úkonem měnit tyto všeobecné podmínky, je však
povinen oznámit to nejméně jeden (1) měsíc předem. Oznámení o změně všeobecných
podmínek se děje uveřejněním na internetové adrese Poskytovatele a upozorněním zaslaným
Zákazníkovi formou e-mailové zprávy na jeho e-mailovou adresu. Uživatel je v případě
nesouhlasu se změnou podmínek oprávněn vypovědět Smlouvu postupem podle III. 3. těchto
podmínek.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 13. 1. 2021

