
 

 

Obchodní podmínky Czech Digital Solutions 

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace a 

poskytování Služeb se řídí těmito obchodními podmínkami: 

1 Definice 

1.1 V těchto obchodních podmínkách: 

1.1.1 „Provozovatel“ je Společnost Direct IT s.r.o., IČO: 05669260, se sídlem Mánesova 1723/70, 

Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha. 

1.1.2 „Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem Czech Digital Solutions, mezi jejíž hlavní 

funkcionality patří katalogizace a prezentace profilů registrovaných ICT firem, produktů a řešení 

a která je dostupná z internetové adresy https://czechdigitalsolutions.cz/. 

1.1.3 „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky. 

1.1.4 „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem 

je poskytnutí Licence k užívání Aplikace a čerpání přidružených služeb Uživatelem za podmínek 

uvedených v těchto VOP. 

1.1.5 „Služby“ jsou přidružené služby poskytované Uživateli, jak jsou vymezeny v těchto VOP. 

1.1.6 „Licence“ znamená licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP. 

1.1.7 „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která 

užívá Aplikaci a/nebo využívá Služby. 

2 Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace 

2.1 Registrační formulář k poskytování pokročilých služeb 

(https://czechdigitalsolutions.cz/pokrocila-spoluprace-registrace/) zobrazený v uživatelském 

prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele. 

2.2 Vyplněním registračního formuláře k poskytování pokročilých služeb a jeho odeslání kliknutím 

https://czechdigitalsolutions.cz/pokrocila-spoluprace-registrace/


 

Uživatele na tlačítko „Odeslat formulář“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze 

strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva. 

2.3 Odesláním registračního formuláře k poskytování pokročilých služeb ve smyslu čl. 2.2 těchto 

VOP Uživatel rovněž prohlašuje, že se s těmito VOP seznámil a vyjadřuje s nimi souhlas. 

2.4 Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP. 

3 Odměna za Licenci a Služby 

3.1 Provozovatel uděluje Uživateli nevýhradní, územně neomezenou Licenci k užívání Aplikace, a to 

za dále uvedených podmínek, a Uživatel Licenci za těchto podmínek přijímá (uzavření Smlouvy). 

3.2 Licence je poskytována Uživateli úplatně (za odměnu). Cena Služeb je obsažena v odměně za 

poskytnutí Licence. Uživatel zavazuje zaplatit Provozovateli odměnu za poskytnutí Licence ve 

výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace (plán pokročilá spolupráce). Není-li u konkrétního 

způsobu použití Aplikace (plán základní bezplatná registrace) odměna uvedena, platí, že je 

Licence poskytnuta bezúplatně. 

3.3 V případě, že je Licence udělena za odměnu, má Provozovatel právo poskytnout Služby až v 

momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence a tím ke vzniku nároku na 

poskytnutí Služeb, a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši a v Provozovatelem 

stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku. 

3.4 Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace. 

3.5 Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace, platební brány či fakturace se 

považují za zaplacená připsáním celé předmětné částky na příslušný bankovní účet 

Provozovatele. 

3.6 Provozovatel má neomezené právo Aplikaci nebo její část kdykoliv změnit a/nebo ji znepřístupnit 

z příslušné internetové adresy, a to i bez uvedení důvodu. Změnu a/nebo znepřístupnění Aplikace 

oznámí Provozovatel Uživateli alespoň jeden měsíc před provedením změny/znepřístupnění 

Aplikace. Oznámení o znepřístupnění Aplikace je považováno za výpověď Smlouvy.  

3.7 Pokud Uživatel nesouhlasí s provedením změny Aplikace, je oprávněn Smlouvu vypovědět, a to 

písemným oznámením doručeným Provozovateli způsobem dle čl. 8 bod 8.2.1 těchto VOP. 

Výpovědní doba činí 30 dní a začíná plynout dnem následujícím po dni doručení výpovědi 



 

Uživatele Provozovateli. Po uplynutí výpovědní doby není Uživatel oprávněn Aplikaci využívat.  

3.8 Dojde-li k vypovězení Smlouvy z důvodu nikoli na straně Uživatele, vznikne Uživateli nárok na 

vrácení poměrné části odměny za poskytnutí Licence, a to části závislé na době trvání Smlouvy.  

3.9 Uživatel má právo na užívání Aplikace výlučně za podmínek těchto VOP. 

3.10 Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby Provozovateli ani třetí osobě užíváním 

Aplikace nevznikla žádná škoda. 

4 Služby v rámci pokročilé spolupráce 

4.1 Uzavření Smlouvy v plánu pokročilé spolupráce dle bodu 3.2 těchto VOP konstituuje nárok 

Uživatele na čerpání následujících Služeb: 

4.1.1 Služby konzultanta Provozovatele v minimálním rozsahu 4 hodin za období uvedené 

v uživatelském prostředí Aplikace. Služby pak mohou představovat zejm. konzultaci exportní a 

obchodní strategie, komunikaci s jednotlivými subjekty a osobami (ekonomičtí diplomaté, 

zástupci ambasád, zástupci Ministerstva zahraničních věcí a jiné, pro export relevantní kontakty), 

domlouvání obchodních schůzek, prezentace daných řešení a produktů a další. 

4.1.2 Personalizovaná pozvání a informace o relevantních proexportních akcích a inciativách v režii 

Ministerstva zahraničních věcí, zahraničních ambasád a dalších subjektů. 

4.1.3 Tvorbu standardních či individualizovaných propagačních materiálů k příslušným řešením a jejich 

cílená distribuce, pokud o to Uživatel požádá a pokud to umožní časové a personální kapacity 

Provozovatele. 

4.2 Předmětem Smlouvy mohou být i další služby komunikační a propagační povahy, avšak k jejich 

poskytnutí a čerpání musí Uživatel a Provozovatel uzavřít samostatnou dohodu. 

5 Databáze 

5.1 Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) 

vytěžovat databázi spojenou s Aplikací. 

5.2 Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze 

Aplikace se stávají součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným 



 

v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace nebo právo na jakékoli plnění ze 

strany Provozovatele. 

6 Odpovědnost za škodu 

6.1 Uživatel se uzavřením Smlouvy výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele 

neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti anebo nikoli na přirozených právech Uživatele 

způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené v těchto 

VOP v souvislosti s plněním Smlouvy. 

7 Ochrana osobních údajů 

7.1 Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel 

proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje 

ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím. 

7.2 Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na: 

https://fra1.digitaloceanspaces.com/directit-

web/media/documents/Zasady_ochrany_osobnich_udaju_CDS-DIT_2022.pdf 

8 Povinné informace pro Uživatele 

8.1 Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se vztahují na všechny Uživatele. 

8.2 Provozovatel tímto informuje Uživatele, že: 

8.2.1 elektronická adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je 

info@czechdigitalsolutions.cz; 

8.2.2 cena Služeb je stanovena, pokud není v Aplikaci výslovně uvedeno jinak, včetně všech daní a 

poplatků a její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci; 

8.2.3 Uživatel je povinen uhradit Provozovateli cenu za Služby jedním ze způsobů, který je u příslušné 

možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace; 

8.2.4 pokud Uživateli vzniknou v souvislosti s uzavřením Smlouvy, nahlížením do Aplikace nebo 

čerpáním Služeb jakékoli náklady, bude se jednat o náklady Uživatele a Poskytovatel nevznikne 

povinnost mu je jakkoli kompenzovat; 

mailto:info@czechdigitalsolutions.cz


 

8.2.5 k užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč; 

8.2.6 Uživatel má v případě, že mu ještě nebyly ze strany Provozovatele poskytnuty žádné Služby, 

právo od Smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to do 10 dnů od 

převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí poskytnutí Licence;  

8.2.7 Provozovatel prohlašuje, že dodržuje všechny platné zákony České republiky a že žádné další 

předpisy pro něj nejsou závazné; 

8.2.8 předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikaci se tak nevztahují ustanovení zákona o 

reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího 

zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, 

Smlouvou a těmito VOP; 

8.2.9 Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní 

předpisy České republiky. 

8.3 Provozovatel je oprávněn tyto VOP kdykoli změnit. Změna těchto VOP je účinná 2 měsíce po 

jejím zveřejnění na webových stránkách Provozovatele. Pokud by Uživatel se změnou VOP 

nesouhlasil, je oprávněn Smlouvu vypovědět. Po dobu plynutí výpovědní doby platí pro Uživatele 

původní VOP. Ustanovení odst. 3.7 těchto VOP se použije shodně. 

9 Rozhodné právo 

9.1 Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). 

9.2 Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a 

místně příslušné soudy České republiky. 

10 Účinnost 

10.1 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 30. června 2022. 
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