
Všeobecné obchodní podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb  
 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují práva a povinnosti smluvních stran při 

koupi a používání produktů Alsenta. 

(2) VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (dále jen Smlouva). 

 

Čl. 2 

Produkty Alsenta 

(1) Jednotlivé produkty Alsenta, které jsou aktuálně k dispozici,  jsou uvedeny v Ceníku Alsenta na dané 

období. 

(2) Sjednané plnění je doplněno ve Smlouvě. 

 

ČI. 3 

Balíčky produktů 

(1) Zákazník si muže koupit služby Alsenta v balíčcích. 

(2)  Jednotlivé balíčky Alsenta, které jsou aktuálně k dispozici, jsou uvedeny v Ceníku Alsenta na dané 

období. 

(3) V případě výpadku služeb ALSENTA se automaticky prodlužuje platnost smlouvy o dobu výpadku. 

(4)  Všechna důvěrná data zákazníka, která ALSENTA během poskytování služby Seeky.cz získá musí být 

zabezpečena v rámci informační bezpečnosti a ALSENTA prohlašuje, že byla seznámena se skutečností, že 

Zákazník tyto data specifikuje v kategorii obchodního tajemství své společnosti a podnikání. ALSENTA se 

zavazuje, že získaná data zákazníka bude chránit, nemá oprávnění je poskytovat či prodávat třetím stranám, a to 

jak během platnosti smlouvy, ale také 3 let po skončení platnosti této smlouvy a poskytování služby. V případe, 

že ALSENTA tento závazek poruší ci jakkoliv nesplní je Zákazník oprávněn po společnosti ALSENTA 

požadovat náhradu škody. 

ČI. 4 

Cena plnění 

(1) Cena za plnění uvedená ve Smlouvě je uvedena vždy bez dané z přidané hodnoty (DPH). DPH je 

stanovena v souladu nezákonnou úpravou. 

(2) Zákazník bere na vědomí, že při objednání balíčku služeb je jednotlivým položkám obsaženým 

v objednaném balíčku přiřazena cena, která muže být i nižší, než kdyby byla jednotlivá služba objednána 

samostatně. Není ovšem možné, aby byla jakákoliv služba z balíku vyjmuta a snížena celková fakturovaná cena. 

V tomto případe zaniká výhoda slev u jednotlivých služeb obsažených v daném balíku a všechny zbývající 

služby se načítají za plné ceny zveřejněné v ceníku. 

(3) Cena plnění je sjednána ve Smlouvě. Zákazník se zavazuje uhradit Alsentě zálohu na plnou výši ceny 

plnění dle Smlouvy včetně DPH na základě zálohové faktury vystavené Alsentou a to se splatností 14 dnů ode 

dne vystavení zálohové faktury. Daňový doklad bude vystaven po zaplacení ceny plnění. Není-li uvedeno jinak, 

poskytne Alsenta sjednané služby ode dne zaplacení zálohové faktury. V případě dohody lze zahájit zkušební 

provoz již ke dni objednání služby. 

(4) Cena plnění sjednaná ve smlouvě může být uhrazena i ve splátkách s tím, že nejpozději do 12-ti měsíců 

ode dne uzavření Smlouvy musí být cena úplně splacena. Splátkový kalendář určující výši a splatnost 



jednotlivých splátek se stává nedílnou součástí této Smlouvy. V případě úhrady ceny plnění ve splátkách je 

zákazník povinen uhradit Alsentě rovněž úrok ve výši 15% p.a. z celkové objednávané částky. Alsenta může od 

úhrady úroků upustit. Je-li zákazník v prodlení s úhradou kterékoli splátky déle než 14 dnů, považuje se 

nesplacená část ceny plnění za splatnou. Právo Alsenty na úhradu sjednaného úroku tím není dotčeno. 

(5) Je-li zákazník v prodlení s úhradou ceny plnění dle odstavce 3 nebo splátky dle odstavce 4, je povinen 

zaplatit Alsentě úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

 

ČI. 5 

Zrušení Smlouvy zaplacením odstupného 

(1) Zákazník je oprávněn Smlouvu zrušit zaplacením částky odpovídající 50% ceny všech plnění 

sjednaných ve Smlouvě jako odstupného. V tomto případě se Smlouva zrušuje od doby svého uzavření, když 

zákazník oznámí Alsentě, že svého práva využíván stanovené odstupné zaplatí. 

(2) Zákazník je však oprávněn zrušit Smlouvu zaplacením odstupného pouze ve lhůtě 10 dnů ode dne 

podpisu této Smlouvy. 

 

Čl. 6 

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení 

(1) Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti ALSENTA s.r.o. 

 

Čl. 7 

Ustanovení o nespolehlivém plátci 

(1) Poskytovatel tímto prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že bude správcem 

daně rozhodnuto o tom, že je poskytovatel nespolehlivým plátcem, zavazuje se poskytovatel tuto skutečnost bez 

zbytečného odkladu oznámit Zákazníkovi (NN). 

(2) Poskytovatel tímto dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky uvedené v § 109 zákona o DPH, tj. že z 

jeho strany nedošlo k porušení jakékoliv povinnosti stanovené zákonem o DPH, která by mohla vést k ručení 

zákazníka za nezaplacenou daň podle ustanovení § 109 zákona o DPH.  Poskytovatel se zavazuje, že pokud 

bude hrozit nebo dokonce dojde k porušení jakékoliv povinnosti poskytovatele, která by mohla vést k ručení 

zákazníka za nezaplacenou daň, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákazníku.   

(3) Veškeré platby uskutečněné podle této Smlouvy zákazníkem ve prospěch poskytovatele budou 

provedeny na účet/y poskytovatele uvedeného v záhlaví této Smlouvy, který/é jsou registrovány správcem daně 

ve smyslu § 109 zákona o DPH.  Poskytovatel dokládá tuto skutečnost kopií výpisu z příslušného registru 

vedeného správcem daně, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. 

 

Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 

(1) Jakékoli změny nebo dodatky musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. 

(2) Práva a povinnosti stran Smlouvou příp. těmito VOP neupravené se řídí českým právním řádem, 

zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 


