CENÍK - Pravnisamoska.cz
A.

Definice

V tomto ceníku:
Provozovatel

Mgr. et Bc. Luboš Kliment advokát a pověřenec pro ochranu
osobních údajů IČ: 71461884, ev. č. osvědčení ČAK 11300,
sídlo kanceláře a provozovny: Nádražní 21, 591 01 Žďár nad
Sázavou.

Právní sámoška

Všechny internetové stránky provozované Provozovatelem
na www.pravnisamoska.cz.

Uživatel

Kdokoliv, kdo využívá služby systému obecných právních
informací Právní sámošky.

Uživatelský účet

Osobní účet Uživatele, který umožňuje přístup ke službám
dostupným na Právní sámošce. Používáním Právní
sámošky skrze Uživatelský účet souhlasíte s tímto
CENÍKEM.

Osobní údaje

Jakákoliv data, která za osobní údaje považují příslušné
právní předpisy na ochranu osobních údajů a která nám
poskytujete při registraci Uživatelského účtu.

Dokument

Kterýkoliv dokument převzatý z Právní sámošky Uživatelem.

B.

CENÍK – Pravnisamoska.cz
1. Za poskytování služeb Právní sámošky zaplatí Uživatel Provozovateli
smluvní odměnu ve výši 2.000,-Kč ročně plus DPH, pro nárok na odměnu
je rozhodný stav ke dni 1.10. toho kterého roku. Tato odměna je
stanovena za jeden uživatelský účet Uživatele.
2. Smluvní odměna za kalendářní rok je splatná ke dni 31.10. daného roku.
3. Vyúčtování se provádí zasláním faktury na emailovou adresu Uživatele.

4. Uživatel má nárok na bezplatné užívání Právní sámošky, pokud je mezi
Uživatelem a Provozovatelem uzavřena smlouva, která ho k tomuto
bezplatnému užívání opravňuje, popř. pokud Provozovatel Uživateli
jednostranným úkonem toto bezplatné užívání umožnil, a to např.
v rámci zkvalitňování služeb v rámci existujícího jiného smluvního
vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem.
5. Před vlastním přihlášením do systému Právní sámošky se seznamte s
informacemi o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na
https://www.akkliment.cz/gdpr.
6. Registrací a přihlášením dáváte souhlas s tímto ceníkem a se zásadami
zpracování osobních údajů.
7. Přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu (přístupové jméno a heslo)
jsou jen vaší organizace a nejsou přenositelné. Nikomu je nesdělujte.
8. Z Uživatelského účtu máte přístup k vzorům smluv, k dalším vzorům a
k instruktážním videím. Tyto můžete využívat bez omezení k vašim potřebám.
9. Právní sámoška je systém obecných právních informací. Uzivatel bere na
vedomí, ze v souladu s Vykladovym stanoviskem Č eske advokatní komory k
poskytovaní pravních sluzeb online ze dne 9. 4. 2019, ktere je dostupne na:
https://www.akkliment.cz/gdpr, Právní sámoška není právní službou.
10. V případě složitějších případů máte možnost požádat o poskytnutí právní
služby a právní konzultace, na emailové adrese samoska@akkliment.cz.
Poskytované právní služby na základě tohoto vyžádání jsou poskytovány Mgr.
et Bc. Lubošem Klimentem, advokátem a pověřencem pro ochranu osobních
údajů IČ: 71461884, ev. č. osvědčení ČAK 11300, sídlo kanceláře a
provozovny: Nádražní 21, 591 01 Žďár nad Sázavou.
11. Uživatelský účet je pro vás dostupný nepřetržitě. Výjimečně může dojít ke
krátkým omezením dostupnosti, a to v souvislosti s údržbou některé z našich
služeb. O plánovaných odstávkách vás budeme předem informovat.
12. Můžete kdykoliv požádat o zrušení svého uživatelského účtu nebo změnu či
vymazání veškerých údajů z databáze registrovaných uživatelů. V takovém
případě nás kontaktujte na e-mailové adrese samoska@akkliment.cz.
Zrušením uživatelského účtu však ztrácíte všechny předplacené služby, které
jsme vám poskytli, stejně tak i veškerý obsah Právní sámošky.

13. Vyhrazujeme si právo zrušit váš uživatelský účet na základě našeho uvážení v
případě, že:
a.

máme důvodné podezření, že jej užíváte v rozporu s právními předpisy
nebo dobrými mravy, nebo má sloužit k porušování práv třetích osob nebo
k páchání či napomáhání trestné činnosti;

b.

zneužíváte, blokujete či měníte jakoukoliv součást webových stránek nebo
služeb, které vám poskytujeme;

c.

máme důvodné podezření, že umožňujete jiným osobám využívat váš
Uživatelský účet;

d.

porušíte povinnosti stanovené v těchto VOP, nebo jiných pravidel Právní
sámošky.

14. Uživatel Právní sámošky, přijímá výhradní plnou odpovědnost za jím
učiněná jednání při užívání Právní sámošky, zejména při zvolení,
vyplnění, nastavení a použití Dokumentu. Uživatel činí nesporným, že
vzhledem k charakteru Právní sámošky Provozovatel nenese žádnou
odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou Uživateli v důsledku
jakéhokoliv užití Právní sámošky.
15. Uživatel, který je podnikatelem, se tímto výslovně vzdává práva na náhradu
škody od Provozovatele neúmyslně způsobenou Provozovatelem Uživateli
porušením jakékoliv povinnosti uvedené v těchto obchodních podmínkách
a/nebo v důsledku užití Právní sámošky a/nebo v důsledku užití Dokumentu
a/nebo instruktážního videa. S ostatními uživateli sjednává Provozovatel limit
odpovědnosti a Provozovatel je tak zavázán v případě způsobené škody
maximálně do výše jedné roční smluvní odměny Provozovatele za užívání
Právní sámošky dle platného ceníku služeb.
16. Uživatel prohlašuje, že mu je známo ustanovení § 1747 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v důsledku této skutečnosti
činí Uživatel nesporným, že žádné ustanovení VOP není pro Uživatele
překvapivým ustanovením.
17. Tento ceník stejně jako všechny další podmínky Právní sámošky majíc za
základ tento ceník se řídí právním řádem České republiky s vyloučením
kolizních norem.

18. Jakékoliv spory vzniklé na základě tohoto ceníku, nebo jiných podmínek majíc
za základ tento ceník budou rozhodovat výlučně věcně a místně příslušné
soudy České republiky.
19. Znění ceníku můžeme přiměřeně měnit či doplňovat. Každou jejich změnu
vám oznámíme zprávou doručenou na vaši kontaktní e-mailovou adresu nebo
prostřednictvím Uživatelského účtu. Pokud se změnou nesouhlasíte, můžete ji
odmítnout. Odmítnutí nicméně ale budeme považovat za požadavek na
zrušení uživatelského účtu s výpovědní dobou 30 dnů.
20. Tento ceník je účinný od 1.9.2019.

