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Všeobecné obchodní podmínky
pro prezentaci v rámci
Centrálního registru firem

1.7
AXIGON je uzavřením Smlouvy
zavázán poskytovat Klientovi Služby v souladu
se Smlouvou a těmito VOP po dobu trvání
Smlouvy a za dohodnutou cenu.

1. Úvodní ustanovení

1.8
Klient je uzavřením Smlouvy zavázán k
plnění podmínek Smlouvy, těchto VOP včetně
placení závazků z těchto vztahů a k zaplacení
registračního poplatku za každé období trvání
Smlouvy. Podmínkou využívání Služeb je
zaplacení registračního poplatku Klientem řádně
a včas.

1.1
Tyto Všeobecné obchodní podmínky
(dále jako „VOP“) představuji smluvní ujednání
mezi provozovatelem Centrálního registru firem
www.centralniregistr.cz (dále jako „Portál“),
společností AXIGON a.s, se sídlem: Výtvarná
1023/4, 161 00 Praha 6, IČ: 64949320 (dále jako
„AXIGON“) a klientem, který je subjektem
s přiděleným IČ (dále jako „Klient“), o
podmínkách poskytování služeb v oblasti
prezentace Klienta na Internetu a (nebo)
zvýhodněných nákupů pro klienty AXIGONU
(dále jako „Služby“).
1.2
Společnost AXIGON učiní Klientovi
nabídku Služeb (dále jako „Nabídka“)
telefonicky,
e-mailem, prostřednictvím veřejné prezentace
Nabídky na Internetu nebo kombinací těchto
způsobů.
1.3
Akceptace Nabídky je považována za
objednávku konkrétní Služby (dále jako
„Objednávka“).
1.4
Objednávku
může
telefonicky nebo e-mailem.

Klient

učinit

1.5
AXIGON
Objednávku
přijme
a
elektronicky, tj. na Klientem poskytnutou emailovou adresu, zašle písemné potvrzení o
přijetí Objednávky s instrukcemi k platbě
registračního poplatku (dále jako „Potvrzení
objednávky“), jehož nedílnou součástí je
interaktivní odkaz na aktuální znění VOP
a přihlašovací údaje pro vstup Klienta do
klientské zóny Portálu (dále jen „Registrace“).
1.6
Pokud Klient zaplatí registrační poplatek,
má se za to, že se Klient seznámil s VOP
společnosti AXIGON a že je akceptuje. Tímto
okamžikem dojde k uzavření smlouvy mezi
AXIGONEM a Klientem v trvání 12 (dvanácti)
kalendářních měsíců (dále jen „Smlouva“).

1.9
Jestliže v případě existence již uzavřené
Smlouvy žádná ze smluvních stran neoznámí
druhé straně nejpozději 30 (třicet) dnů před
skončením Smlouvy, že na skončení trvá,
prodlužuje se doba trvání Smlouvy automaticky
na dalších 12 (dvanáct) kalendářních měsíců, a
to i opakovaně (dále Prodloužení Smlouvy).
Automatické prodloužení smlouvy má zvýšit
uživatelský komfort Klienta a zajistit kontinuitu
poskytování služeb. Platební podmínky pro
případ Prodloužení Smlouvy jsou uvedeny
v oddílu 5. těchto VOP.
1.10 Klient je oprávněn tuto Smlouvu
kdykoliv vypovědět i bez udání důvodu
písemnou výpovědí. Výpověď je účinná jejím
doručením druhé straně. V případě výpovědi
nemá Klient nárok na vrácení poměrné části již
uhrazené ceny Služeb a zároveň nezaniká
povinnost Klienta uhradit smluvní závazky dle
těchto VOP, které existovaly v okamžiku podání
výpovědi.
1.11 AXIGON je oprávněn tuto Smlouvu
vypovědět pouze v případě podstatného nebo
opakovaného porušení této Smlouvy nebo těchto
VOP Klientem. Výpovědní lhůta v těchto
případech činí 15 (patnáct) dnů od doručení
výpovědi Klientovi.
1.12 Skončením platnosti a
účinnosti
Smlouvy zaniká právo Klienta na Registraci
v Portálu a právo na užívání sjednaných Služeb.
Skončením platnosti a účinnosti Smlouvy dle
předcházejícího odstavce této Smlouvy nevzniká
Klientovi právo na vrácení uhrazené ceny Služeb
a zároveň nezaniká povinnost Klienta uhradit
smluvní závazky dle těchto VOP nebo případně
dle separátních Obchodních podmínek pro
zvolené Služby, které existovaly v okamžiku
podání výpovědi.
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1.13 Veškerá oznámení učiněná ve smyslu
bodů oddílu 1. těchto VOP musí být učiněna
v souladu s ustanovením oddílu 6. těchto VOP,
pokud není v konkrétním případě stanoveno
jinak.
1.14 VOP společnosti AXIGON se vyhlašují
a vstupují v platnost dnem zveřejnění na
webových stránkách www.centralniregistr.cz.
1.15 Společnost AXIGON je oprávněna
jednostranně měnit znění VOP, a to
prostřednictvím zveřejnění aktualizované verze
na www.centralniregistr.cz, na co Klient rovněž
bude upozorněn prostřednictvím oznámení
v klientské zóně Portálu.
1.16 Smluvní strany sjednávají, že v případě
nesouhlasu se změnou VOP, která prokazatelně
zhoršila právní postavení Klienta, má Klient
právo tuto Smlouvu vypovědět. Jestliže toto
právo Klient nevyužije do 30 (třiceti) dnů od
oznámení změny, toto právo zaniká a má se za
to, že Klient změnu VOP akceptuje. V případě
výpovědi nemá Klient nárok na vrácení poměrné
části již uhrazené ceny služeb.
2. Služby AXIGON
2.1 Klient v rámci ročního registračního
poplatku získává možnost prezentovat profil
své firmy a služeb v rámci katalogu firem
na doméně www.centralniregistr.cz a
možnost zvýhodněných nákupu produktů a
služeb od partnerů společnosti AXIGONU
definovaných v článku 3 těchto VOP.
2.2 Součástí profilu firmy, prezentovaném na
www.centralniregistr.cz, jsou:







Název a předměte činnosti firmy
Klienta,
Kontakty na firmu Klienta a odkazy na
stránky firmy na sociálních sítích
(pokud je Klient používá),
Adresa sídla firmy na mapě, včetně
možnosti zobrazení QR kódu pro
navigaci,
Prezentace akčních nabídek Klienta
(podpora prodeje),
















Nástroj na vytvoření a prezentaci
slevových kupónů Klienta (podpora
prodeje),
Informace o pracovní době Klienta,
Prezentace značek Klienta,
Prezentace značek, které Klient
případně zastupuje,
Odkazy na pobočky firmy Klienta,
Možnost zobrazení fotografii produktů,
či provozovny Klienta,
Prezentace informací o členství Klienta
v profesních sdruženích,
Prezentace referencí Klienta,
Prezentace ekonomických ukazatelů
Klienta,
Prezentace fakturačních údajů Klienta,
Možnost k profilu firmy Klienta
připojit výpisy z obchodního a
živnostenského rejstříku.
Možnost zařazení firmy do více
kategorii v rámci Centrálního registru
firem.

2.3 Zadání a aktualizace údajů v rámci
prezentace firmy jsou zodpovědností
Klienta. Klient může požádat o asistenci
při vytváření prezentace firmy.
3. Nákup produktů od partnerů společnosti
AXIGON za zvýhodněných podmínek
3.1
AXIGON pro své Klienty vyvíjí činnost,
která spočívá v jednání společnosti AXIGON
s potenciálními dodavateli (dále jako „Partner“,
resp. „Partneři“) zboží a služeb (dále jako
„Produkty“) a vyvíjení činnosti směřující
k získání výhodnějších podmínek nákupu těchto
Produktů pro Klienta oproti standardním
podmínkám příslušných Partnerů.
3.2
Výběr Partnerů je výlučně v kompetenci
AXIGONU.
3.3
Vlastní nakupování Produktů od Partnerů
probíhá na základě smlouvy uzavřené mezi
Klientem a Partnerem, a to vždy v souladu
s příslušnými obchodními podmínkami pro
příslušný Produkt. Za smlouvu dle předchozí
věty se považuje též objednávka vystavená
Klientem a potvrzená Partnerem.
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3.4
Veškeré právní vztahy vznikající
v souvislosti s objednáním a dodávkou zboží či
služeb mezi Klientem a Partnerem jsou výlučně
dvoustranným právním vztahem mezi Partnerem
a Klientem a AXIGON nenese odpovědnost za
řádné plnění povinností z těchto vztahů
kteroukoliv ze smluvních stran. Označení a
identifikační údaje Klienta v takovém právním
vztahu musí odpovídat označení a identifikačním
údajům Klienta, které jsou evidovány
AXIGONEM.
3.5
Služby a Produkty, které Klient nakupuje
od Partnerů, jsou určeny výhradně pro potřeby
Klienta. Klient není oprávněn tyto Produkty a
Služby dále poskytovat za úplatu či bezúplatně
třetím osobám ani jinak umožnit jejich užívání
třetími osobami.

3.6
Informace o dostupných Produktech jsou
průběžně aktualizovány v rámci klientské zóny
Portálu, kam Klient má přístupu s přihlašovacími
údaji dle bodu 1.5 těchto VOP. Klient je o
nových
Produktech
informován
i
prostřednictvím oznámení v rámci Centra
událostí v klientské zóně, a zpravidla i
prostřednictvím zaslání písemného oznámení na
kontaktní e-mailovou adresu Klienta.
4. Věrnostní systém společnosti AXIGON
4.1
AXIGON
připisuje
Klientům
za
využívání Služeb v rámci Registrace, za nákup
Produktů a na základě vlastního rozhodnutí
věrnostní body (dále jen „AXIpoints“).
AXIpoints jsou virtuální body, které Klientovi
slouží k získání cenového zvýhodnění při
nákupu vybraných Produktů či Služeb
společnosti AXIGON.
4.2
Společnost AXIGON vede Klientům
v rámci jejich Registrace věrnostní účet, jehož
účelem je evidence AXIpoints (dále jako
„Věrnostní účet“). Klient má pro svou kontrolu
stavu a pohybů přístup k Věrnostnímu účtu po
přihlášení do zabezpečené Klientské části na
stránkách Portálu na adrese www.axigon.cz na
základě přihlašovacích údajů, které obdržel při
Registraci.
4.3
Pro výpočet cenového zvýhodnění
Klienta při nákupu vybraných Produktů
společnosti AXIGON se používá přepočet

AXIpoints na Kč v poměru 1 : 1. Jeden
AXIpoint odpovídá nároku na slevu ve výši
jedné koruny české. AXIpoints nelze směnit za
peněžní hotovost.
4.4
Výčet AXIpoints uplatněných při
výpočtu výše cenového zvýhodnění Klientovi
provádí společnost AXIGON při fakturaci
Klientovi. Rekapitulace cenového zvýhodnění je
uvedena na daňovém dokladu, který obdrží
Klient od AXIGONU při nákupu těch Produktů,
kde lze uplatnit AXIpoints za účelem poskytnutí
cenového zvýhodnění.
4.5
Uplatnění AXIpoints za účelem získání
cenového zvýhodnění na Produkty či Služby
probíhá zpravidla na základě žádosti Klienta.
4.6
Při skončení Registrace Klienta bude
Klientovi
nevyčerpaný počet
AXIpoints
z Věrnostního účtu vynulován bez náhrady.
Klientovi v takovém případě nevzniká žádný
nárok na jakoukoliv kompenzaci.
5. Cena a platební podmínky
5.1
Roční registrační poplatek za využívání
Služeb AXIGONU dle oddílu 2 těchto VOP je
5 388 Kč, bez DPH. Při Prodloužení Smlouvy
pro Klienta platí stejná cena (po slevě) jako
v předchozím registračním období. Případné
navýšení ceny je možné pouze v případě
rozšíření rozsahu Služeb AXIGONU a po
předchozím písemném souhlasu Klienta. Pokud
Klient s navýšením ceny nesouhlasí, platí cena
z předchozího registračního období. V tomto
případě AXIGON má možnost vypovědět
smlouvu Klientovi, s výpovědní lhůtou 45dní
ode dne odeslání výpovědi. Klient má právo na
čerpání Služeb pouze v případě řádného
zaplacení registračního poplatku.
5.2
Na základě Objednávky Klientovi bude
zasláno Potvrzení objednávky, na základě níž je
Klient povinen uhradit sjednanou cenu Služeb ve
stanovenou dobu. Registrační poplatek je splatný
do 7 (sedmi) dnů ode dne doručení Potvrzení
objednávky Klientovi. Bezprostředně po
včasném uhrazení částky v plné výši dle
Potvrzení objednávky bude Klientovi zaslán
řádný daňový doklad. Klient souhlasí s tím, že
Potvrzení objednávky i řádné daňové doklady
mu budou zasílány elektronickou formou na e-
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mailovou adresu, kterou Klient určí v
Objednávce, přičemž daňové doklady musí
splňovat náležitosti podle platných právních
předpisů.
5.3
V případě prodlení Klienta s uhrazením
ceny Služeb je společnost AXIGON oprávněna
pozastavit poskytování Služeb v rozsahu,
v jakém nebyly Klientem zaplaceny, a to až do
doby jejich úplného uhrazení. V případě prodlení
delšího než 30 (třicet) dnů je společnost
AXIGON oprávněna od Smlouvy odstoupit a
zrušit Registraci Klienta.
5.4
Při předčasném ukončení Smlouvy
z jakéhokoliv důvodu nemá Klient nárok na
vrácení již zaplacené ceny za Služby a zároveň
nezaniká povinnost Klienta uhradit smluvní
závazky dle těchto VOP nebo případně dle
separátních Obchodních podmínek pro zvolené
Služby, které existovaly v okamžiku podání
výpovědi.
6. Komunikace
6.1
Veškerá
komunikace
společnosti
AXIGON směrem ke Klientovi probíhá písemně
na e-mailovou adresu Kontaktní osoby určené
Klientem nebo telefonicky na telefonní číslo
Kontaktní osoby určené Klientem.
6.2
Veškerá komunikace Klienta směrem do
společnosti AXIGON probíhá písemně na emailovou
adresu
info@axigon.cz
nebo
telefonicky
prostřednictvím
informační
telefonické linky společnosti AXIGON s tím, že
Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že
hovory na informační telefonické lince mohou
být z důvodu zlepšování služeb monitorovány či
nahrávány.
6.3
Způsob zveřejnění VOP včetně jejich
změn je uveden v oddílu 1. v bodech 1.14 až
1.15 těchto VOP.
7. Práva k užití informací
7.1
Klient je povinen zajistit, že jím
poskytnuté textové, grafické a jiné podklady
určené k uveřejnění na Portálu jsou v souladu
s právními předpisy a že jejich uveřejněním
nebudou dotčena žádná práva třetích osob (např.

osobnostní, autorská a jiná práva). V případě
porušení této povinnosti je Klient povinen
neprodleně vypořádat jakékoliv oprávněně
vznesené nároky třetích osob a současně nahradit
společnosti AXIGON v plné výši veškerou
vzniklou škodu. Zároveň je společnost AXIGON
oprávněna v případě uplatnění nároku třetí osoby
pozastavit do vyřešení sporu uveřejnění
sporných údajů na Portálu.
7.2
Klient
se
zavazuje
poskytnout
společnosti AXIGON k uveřejnění na Portálu
pouze takové údaje a informace, které nejsou
osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000
Sb. Odsouhlasením údajů či jejich vyplněním do
odpovídajícího rozhraní Portálu Klient stvrzuje,
že se jedná o údaje týkající se jeho podnikatelské
činnosti, nikoliv o osobní údaje.
7.3
Klient se zavazuje, že nesdělí žádné
přihlašovací údaje třetí osobě a přijme taková
opatření, aby zabránil zneužití těchto údajů a
neoprávněnému
vstupu
do
zabezpečené
Klientské části Portálu. Klient nese všechny
důsledky vzniklé z porušení tohoto závazku a je
vázán právními úkony učiněnými s použitím
přihlašovacích údajů Klienta.
8. Závěrečná ustanovení
8.1
Tyto Všeobecné obchodní podmínky se
řídí právním řádem České republiky, zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.
8.2
Uzavřením Smlouvy dává Klient
společnosti AXIGON v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění, souhlas se zpracováním a
uchováváním jeho údajů předaných v souvislosti
s uzavřením Smlouvy či dalších smluv a
smluvních ujednání uzavíraných se společností
AXIGON
(mimo
jiné
Smlouvy
o
zprostředkování Systému pro správu a
monitoring vozového parku či Smlouvy
komisionářské o obstarání nákupu zboží a o
podmínkách užívání tankovacích karet), a to za
účelem jejich evidence a poskytování služeb
AXIGON a dále za účelem zasílání
marketingových nebo obchodních sdělení,
informací o poptávkách či nabídkách dalších
uživatelů Portálu, marketingových dotazníků, a
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to i prostředky elektronické komunikace, a to na
dobu trvání 10 let. Klient dává souhlas se
zpracováním těchto osobních údajů: jméno či
název, bydliště či sídlo, identifikační číslo,
daňové identifikační číslo, adresa elektronické
pošty, telefonní číslo, jméno kontaktní osoby.
Osobní údaje jsou zpracovány tak, že jsou
elektronicky uloženy v systému provozovaném
společností AXIGON a jsou chráněny před
neoprávněným přístupem.
Klient má právo na přístup ke svým osobním
údajům včetně práva na jejich opravu. V případě,
že má Klient za to, že je zpracování jeho
osobních údajů prováděno v rozporu se
zákonem, má právo požadovat po společnosti
AXIGON vysvětlení a případně odstranění

vzniklého stavu. Poskytnutí osobních údajů
Klientem je dobrovolné.
8.3
Pokud některé z ustanovení těchto VOP
je nebo bude shledáno neplatným či neúčinným,
neplatnost či neúčinnost takového ustanovení
nebude mít za následek neplatnost těchto VOP
jako celku ani jiných ustanovení těchto VOP,
pokud je takovéto neplatné nebo neúčinné
ustanovení oddělitelné od zbytku VOP. Neplatné
či neúčinné ustanovení bude v takovém případě
posuzováno podle těch zákonných ustanovení,
které svým obsahem co nejvěrněji odpovídají
podstatě a smyslu původního ustanovení těchto
VOP.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 17. 3. 2017.
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