
 

 

 

 

  



 
 

 

 

Stránka 2 z 4 

 

 

 

 

Podmínky používání sekce „Partneři JV 4 fiskal 

s.r.o.“ 
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Vstup do partnerské sekce je umožněn pouze podnikatelským subjektům, které uzavřely smlouvu o 

propagaci se společností  JV 4 fiskal s.r.o. 

 

Úvodní ustanovení 

1. Sekce „Partneři JV 4 fiskal s.r.o.“ umožňuje získat kontakt a navázat spolupráci se společnostmi a 

podniky ve vybraném oboru. Účelem vytvoření této sekce je  možnost vyhledat z databáze  takové 

společnosti, které odpovídají zadanému profilu dle předmětu činnosti a nabízeného portfolia služeb. 

Vyhledávání se realizuje podle klíčových slov, názvu firmy nebo konkrétního oboru působení.  

2. Podmínky používání sekce „Partneři“  upravují základní pravidla užití provozovatelem a hostem 

(uživatelem). Tyto podmínky nepředstavují žádnou kupní smlouvu, neupravují objednávky ani další 

obchodní podmínky.  

 

Výklad pojmů 

• Sekce „Partneři“– neveřejná sekce webu www.jv4fiskal.cz poskytující informace 

o společnostech, které mají zájem navázat spolupráci, zadat zakázku, nabídnout produkt, učinit 

objednávku atp. s jinou společností z partnerské sekce.  

• Vstup do systému – vstup do systému je možný pouze po zadání uživatelského jména a hesla.  

• Uživatelské jméno a heslo – obdrží uživatel spolupracující s JV 4 fiskal s.r.o., podmínkou 

spolupráce v této oblasti je uzavření příslušné smlouvy o propagaci. (v případě zájmu o takovou 

spolupráci kontaktujte email info@jv4fiskal.cz). 

• Veřejnost –  široká veřejnost nemá oprávnění využívat partnerskou sekci. V případě zájmu o 

čerpání výhod z úzké spolupráce s partnerskými firmami z této sekce, kontaktujte prosím JV 4 

fiskal s.r.o.  

• Objednávka/poptávka – jedná se o informativní (nezávazný) kontakt. Konkrétní podmínky 

spolupráce jsou dohodnuty následně mezi partnerskými firmami, zcela bez účasti JV 4 fiskal 

s.r.o.  

• Provozovatel – společnost JV 4 fiskal s.r.o. 

 

Registrace uživatele 

1. Každému uživateli je vygenerován unikátní kód, který jej opravňuje k přístupu do neveřejné sekce. 

Užívání sekce není zpoplatněno.  

2. Propagovaná společnost uzavírá Smlouvu o propagaci s JV 4 fiskal s.r.o. Bez podpisu Smlouvy o 

propagaci není Provozovatel oprávněn zveřejnit žádné údaje o konkrétní společnosti, byť by se 

jednalo o společnost, která má s JV 4 fiskal s.r.o. jiný smluvní vztah. Provozovatel je oprávněn 

odmítnout registraci firmy do partnerské sekce bez udání důvodu.  

 

Užití partnerské sekce 

Každý uživatel je oprávněn využívat registraci pouze pro své účely. Uživatel není oprávněn předat 

přístupové údaje další osobě. Každa společnost získává pro své účely pouze jeden přístupový kód. 

Vytvoření účtu nebo profilu uživatele osobou, která k tomu není oprávněna, pokládá provozovatel za 

porušení smluvních podmínek propagace. 

 

Nabídka zboží a služeb 

1. Zveřejněné nabídky jsou průběžně aktualizovány, za aktuálnost údajů odpovídá uživatel. Uzavření 

kupní smlouvy, objednávky, dodání zboží či splnění dalších podmínek je obchodním vztahem mezi 

konkrétními partnerskými firmami navzájem a není možné požadovat splnění podmínek 
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vyplývajících z uzavřeného obchodního vztahu po provozovateli. Provozovatel prohlašuje, že není 

oprávněn porovnávat podmínky nabídek jednotlivých firem a žádným způsobem neručí za závazky 

plynoucí z obchodních vztahů. Provozovatel je odpovědný pouze za zveřejnění nabídky 

jednotlivého uživatele sekce v takové podobě, v jaké mu byla uživatelem schválena a za 

zprostřekování kontaktu mezi jednotlivými uživateli.  

2. Zveřejnění nabídky není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Provozovatel 

neodpovídá za případnou neplatnost kupní smlouvy, nedodání zboží nebo jakékoliv další možné 

vady.  

3. Uživatel zmocňuje provozovatele k tomu, aby jeho jménem poskytl kontaktní informace partnerské 

společnosti (dalšímu uživateli), která o kontakt požádá.  

 

4. Provozovatel odpovídá: 

• za přiřazení partnerské firmy do uzavřené sekce,  

• za přidělení uživatelského jména a hesla, identifikaci firmy  

• za předání kontaktních údajů mezi uživateli na vyžádání, 

• za soulad dat zaslaných uživatelem s daty zveřejněnými.  

 

5. Provozovatel neodpovídá za nedostupnost sekce způsobených poskytovatelem internetového 

připojení.  

6. Provozovatel je oprávněn nezveřejnit jakýkoliv příspěvek, který je v rozporu s právními předpisy, 

dobrými mravy nebo nekoresponduje se záměrem a účelem partnerské sekce. Za vkládání informací 

sloužících k propagaci nenáleží provozovateli odměna.  

7. V případě změny názvu společnosti, loga či popisného textu na straně uživatele je tento povinen o 

této skutečnosti nejpozději do 15 dnů informovat provozovatele, který je následně povinen 

nejpozději do 15 následujících kalendářních dnů zajistit výměnu těchto údajů v partnerské sekci. 

8. Uživatel i provozovatel jsou oprávněni vypovědět smlouvu o propagaci, na jejímž základě se 

partnerská společnost stane uživatelem partnerské sekce s jednoměsíční výpovědní dobou bez udání 

důvodu. Výpovědní doba začíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi 

druhé smluvní straně, stejná lhůta pak běží pro ukončení propagace uživatele v partnerské sekci a 

provozovatel odpovídá za dodržení této lhůty. 

9. Odpovědnost Provozovatele jakožto poskytovatele služeb informační společnosti za obsah 

informací dodaných Obchodníky se řídí zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační 

společnosti, v platném znění. 

 

10. Provozovatel je oprávněn podmínky použití jednostranně změnit, zejména z důvodu změn právních 

předpisů, technologických změn nebo z důvodu rozšíření či změny služeb poskytovaných 

provozovatelem. Provozovatel bude o změně podmínek informovat uživatele přímo v partnerské 

sekci.  

 

 

 

 

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. května 2022.  


