PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK WWW.24PRAVNIK.CZ
(dále jen „Obchodní podmínky“)
v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále
jen „OZ“).
verze 1 / 2017 ze dne 1. 2. 2018

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1)

Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv o poskytování služeb uzavřených
mezi společností 24právník.cz s.r.o., IČ: 067 23 373, se sídlem U smaltovny 1218/17, 170 00
Praha 7, vedenou u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 287841 (dále jen „Provozovatel“) a
uživateli portálu www.24pravnik.cz („Uživatel“, Provozovatel a Uživatel dále společně „Smluvní
strany“), na základě kterých Provozovatel poskytuje Uživatelům portál pro sjednání a realizaci
konzultace s advokátem (ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a jakýchkoli dalších smluv
uzavřených mezi Provozovatelem a jeho Uživateli, které na tyto Obchodní podmínky výslovně
odkazují (dále jen „Smlouvy“). Tyto Obchodní podmínky se pro Smluvní strany stávají závaznými
okamžikem uzavření Smlouvy.

2)

Smluvní strany výslovně sjednávají, že na veškeré vztahy plynoucí ze Smluv se použijí pouze tyto
Obchodní podmínky a užití jakýchkoli jiných obchodních podmínek je výslovně vyloučeno.

3)

Ustanovení Smluv, která jsou v rozporu s ustanoveními těchto Obchodních podmínek, mají před
zněním těchto Obchodních podmínek přednost.

4)

Tyto Obchodní podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách www.24pravnik.cz.

5)

Provozovatelem portálu ke sjednání a realizaci konzultace s advokátem www.24pravnik.cz je
Provozovatel. Každou konzultaci objednanou a realizovanou prostřednictvím portálu
www.24pravnik.cz poskytuje advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeným Českou advokátní
komorou (seznam je dostupný na www.cak.cz)

II. VYMEZENÍ POJMŮ
1)

Smlouva je Smlouva o sjednání a realizaci konzultaci uzavřená prostřednictvím webového
portálu www.24pravnik.cz dle těchto Obchodních podmínek, která vzniká uzavřením
prostřednictvím tohoto webového portálu mezi Provozovatelem a Uživatelem.

2)

Služba je sjednání a realizace konzultace s advokátem, která je blíže specifikována těmito
Obchodními podmínkami, případně jakákoli další služba objednaná Uživatelem přes webový
portál www.24pravnik.cz (dále jen „Služba“).

3)

Uživatel je osoba, která se registrovala na portálu www.24pravnik.cz, uzavřel s Provozovatelem
Smlouvu ve smyslu těchto Obchodních podmínek, dosáhla věku 18 let.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY
1)

Rámcová smlouva je uzavřena poté, co
a. se Uživatel registruje na portálu www.24pravnik.cz;
b. zadá objednávku na webovém portálu www.24pravnik.cz, kterou určí druh konzultace a
uvede svůj dotaz, a ve které uvede všechny požadované informace;
c. uhradí částku dle nabídky aktuálně uvedené na portálu www.24pravnik.cz;

d. potvrzením objednávky ze strany portálu www.24pravnik.cz.
2)

V případě, že Provozovatel odmítne registraci Uživatele nebo objednávku nepotvrdí, nevzniká
Uživateli žádný nárok na uzavření Smlouvy.

3)

Návrh Provozovatele poskytnout Službu za určenou cenu učiněný reklamou není nabídkou ve
smyslu OZ a k uzavření Smlouvy je nutný postup dle odst. 1 tohoto článku těchto Obchodních
podmínek.

4)

Ústní nebo písemná ujednání učiněná před uzavřením Smlouvy oběma Smluvními stranami a
týkající se předmětu později uzavřené Smlouvy s výjimkou objednávky dle těchto Obchodních
podmínek nejsou pro Smluvní strany závazná.

IV. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
1)

Služba dle těchto Obchodních podmínek zahrnuje zpracování dotazu portálem a nabídka
možnosti konzultovat s konkrétním advokátem. www.24pravnik.cz nezahrnuje více tipů nad
tento rámec.

2)

Veškeré pokyny k realizaci konzultace jsou zasílány na e-mail.

3)

Provozovatel nezaručuje obsah konzultace, neboť poskytuje pouze technologickou platformu
pro její realizaci a není odpovědný za jakékoli škody vzniklé Uživateli nebo třetím osobám. Za
obsah konzultace je odpovědný advokát, který tuto konzultaci poskytl.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1)

Cena za Služby je zveřejněna na portálu www.24pravnik.cz a je splatná předem.

2)

Platba je provedena po zadání údajů do objednávkového formuláře na portálu
www.24pravnik.cz platební kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového
platebního portálu.

3)

Den uskutečnění zdanitelného plnění je den připsání částky na účet Provozovatele.

4)

Daňový doklad zašle Provozovatel Uživateli v elektronické podobě na e-mailovou adresu
zadanou Uživatelem při registraci.

VI. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ
1)

Uživatel bere na vědomí, že veškeré skutečnosti uvedené ve Smlouvě, nebo poskytnuté
Provozovatelem za účelem plnění povinností dle Smlouvy nebo jinak sdělených v souvislosti
s plněním povinností ze Smlouvy, zejména tipy zasílané Provozovatelem nebo způsob jejich
tvorby, či informace a know-how, které se Uživatel od Provozovatele dozví v souvislosti s
plněním povinností dle Smlouvy, a které nejsou běžně dostupné, ať už jsou poskytnuty v
písemné, ústní či jiné formě, se považují dle § 540 OZ za obchodní tajemství Smluvních stran, a
pokud podmínkám dle § 50 OZ neodpovídají, potom se za důvěrné ve smyslu § 1740 OZ (dále
jen „Důvěrné informace"), a to s veškerými právními důsledky s tím spojenými a plnou právní
ochranou, kterou tyto údaje požívají.

2)

Důvěrné informace jsou Provozovatelem poskytnuty a mohou být Uživatelem použity výhradně
za účelem dle Smlouvy a těchto Obchodních podmínek. K jinému účelu smí být použity jen s
předchozím písemným souhlasem Provozovatele.

3)

Uživatel je povinen s Důvěrnými informacemi nakládat přísně důvěrně, nejvyšším možným
způsobem je chránit, zdržet se jejich sdělení třetí straně, zpřístupnění nebo využití pro třetí

subjekt, ať již půjde o subjekt v konkurenčním postavení vůči některé ze Smluvních stran či jinou
osobu, a to jak po dobu trvání Smlouvy, tak po jejím skončení, a zachovávat je v tajnosti, pokud
k jejich uveřejnění nebude mít písemný souhlas Provozovatele. V případě porušení povinností
dle tohoto článku těchto Obchodních podmínek uhradí Uživatel Provozovatel smluvní pokutu ve
výši 500 00 Kč.

VII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
1)

Provozovatel není odpovědný za nesplnění jakékoli povinnosti, jestliže toto nesplnění bylo
způsobeno překážkou, která nezávisela na jeho vůli a ohledně které nebylo možno rozumně
očekávat, že by s ní počítal v době uzavření Smlouvy, nebo že by tuto překážku nebo její důsledky
odvrátil nebo překonal.

2)

Skutečnost, že některá ze Smluvních stran neusiluje o náhradu za porušení sjednané povinnosti
nebo netrvá na důsledném splnění některé povinnosti, prohlášení či podmínky těchto
Obchodních podmínek nebo Smlouvy, přesto neznamená, že následné jednání (které by jinak
nesporně představovalo porušení Smlouvy) nebude mít veškerou platnost a účinek prvotního
porušení. Žádné takové vyvázání z povinností nebude předpokládáno, ale bude účinné, pouze
pokud bude vyjádřeno pro každý takový případ písemně, a nelze se kteroukoliv ze Smluvních
stran v budoucnu dovolávat nepostižení oprávněnou Smluvní stranou obdobného dřívějšího
případu.

3)

Provozovatel nezaručuje nepřetržitou funkčnost portálu www.24pravnik.cz. Provozovatel se
zavazuje v případě jakýchkoli poruch započít bez zbytečného odkladu s jejich řešením.

VIII. DORUČOVÁNÍ
Veškerá oznámení, žádosti a sdělení týkající se Smluv budou učiněny vůči druhé Smluvní straně
výhradně v písemné podobě listinné nebo e-mailem, a to na kontaktní údaje uvedené v Objednávce.

IX. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
1)

Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými právními předpisy, a to zejm. ustanoveními občanského zákoníku.

2)

Vadné plnění je třeba uplatnit písemně na e-mailové adrese: info@24pravnik.cz. Provozovatel
reklamaci vyřídí do 30 dnů od jejího doručení a Uživatele o způsobu řešení vyrozumí.

3)

Vadným plněním není nesprávnost poskytnutých tipů.

X. ROZHODNÉ PRÁVO
1)

Smluvní strany se dohodly, že se ustanovení této Smlouvy řídí právem České republiky.

2)

Smluvní strany tímto:
a. souhlasí s výlučnou příslušností českých soudů pro všechny spory mezi Smluvními
stranami vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní;
b. souhlasí s tím, že v případě, že mezi Smluvními stranami vznikne jakýkoliv spor z této
Smlouvy nebo v souvislosti s ní, zahájí takové řízení výlučně u věcně a místně příslušného
českého soudu;

c. souhlasí a zavazují se v případě zahájení řízení ve sporu souvisejícího s plněním práv a
povinností dle této Smlouvy nenamítat před českými soudy jejich nepříslušnost.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1)

Následující práva a povinnosti vycházející z těchto Obchodních podmínek nebo Smlouvy platí
neomezeně i v případě ukončení nebo zániku smluvního vztahu, a to z jakéhokoliv důvodu:
a. nárok na náhradu škody;
b. povinnost mlčenlivosti;
c. volba rozhodného práva a příslušnosti soudů; a
d. ustanovení o doručování.

2)

Provozovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit. V případě změny
těchto Obchodních podmínek Uživatele o této změně písemně informuje nejméně 15 dnů
předem a zároveň zašle Uživateli aktualizované znění těchto Obchodních podmínek. V případě,
že Uživatel nemá zájem dle aktualizovaných Obchodních podmínek ve smluvním vztahu
pokračovat, oznámí tuto skutečnost Provozovateli nejpozději 5 dnů před datem účinnosti
Obchodních podmínek ve znění změn. Smluvní vztah poté zaniká ke dni účinnosti
aktualizovaných Obchodních podmínek.

VOP 1/2018. Platnost od 1.2.2018.

