OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO ZAKLÁDÁNÍ FIREM
ze dne 5. 9. 2019
1. Úvodní ustanovení
1 a) Identifikace Objednatele
Objednatelem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí osoba, která má zájem o využívání
služeb níže specifikovaného Poskytovatele ohledně založení společnosti prostřednictvím
webových stránek www.virtuanum.cz (dále jen „Objednatel“). Objednatel, který je fyzickou
osobou, prohlašuje, že jedná za zakládanou Společnost ve smyslu ustanovení § 127 zákona č.
89/2012.
1 b) Identifikace Poskytovatele
Virtuanum, s.r.o., IČ: 06547982, se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, společnost
zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C
102522 (dále jen „Poskytovatel“).
1 c) Předmět Obchodních podmínek
Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti z objednávky služby založení společnosti na
webových stránkách www.virtuanum.cz, vyplněné a elektronicky odsouhlasené Objednatelem (dále
jen „Objednávka“) a tvoří její nedílnou součást. Odchylná ujednání Objednávky mají přednost před
Obchodními podmínkami.
2. Plnění poskytovatele
2 a) Na základě podmínek stanovených v Objednávce provede Poskytovatel úkony směřující
k založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), ustavené dle platných právních předpisů, ve
specifikaci dle Objednávky (dále jen „Společnost“). Součástí založení Společnosti je vytvoření
zakladatelské dokumentace, obstaraní veřejnoprávních administrativních úkonů a povolení k
činnosti, založení bankovního účtu Společnosti a provedení zápisu Společnosti do obchodního a
živnostenského rejstříku.
2 b) Poskytovatel je povinen Společnost založit s odbornou péčí, řádně a včas dle pokynů daných
Objednatelem v Objednávce. Poskytovatel není povinen vyplnit pokyn Objednatele, pokud by byl
v rozporu se závaznými právními předpisy, o čemž Objednatele informuje.
2 c) Objednatel nesmí bez písemného souhlasu Poskytovatele měnit či jinak upravovat dokumenty
jím zaslané Poskytovateli pro potřeby založení Společnosti.
2 d) Poskytovatel smí k založení Společnosti využít služeb třetích osob, k čemuž mu dává
Objednatel výslovný souhlas.
2 e) Poskytovatel neodpovídá Objednateli za zdržení způsobená rozhodováním a fungováním
rejstříkových soudů, živnostenských úřadů, jakýchkoli dalších úřadů, notáře či přepravní služby.
Taktéž za zdržení způsobená vyšší mocí.
2 f) V případě, že je součástí Objednávky taktéž registrace Společnosti jako právnické osoby k dani
z příjmů právnických osob u příslušného správce daně, bude pro účely této registrace vyplněno
1

číslo bankovního účtu založeného Poskytovatelem a výše očekávané daňové povinnosti bude
vyplněna na 10 000 Kč. Ostatní údaje (zejména kontaktní, sídlo firmy, apod.) vyplní Poskytovatel
na základě údajů uvedených v Objednávce.
2 g) V případě, že není možné založit pro Objednatele účet u smluvní banky a nelze tak dokončit
proces zakládání společnosti, je Objednávka stornována a Objednateli je dobropisována poměrná
část zaplacené Odměny.
3. Povinnosti Objednatele
3 a) Objednatel je dle pokynů Poskytovatele povinen uhradit smluvenou odměnu za služby spojené
se založením společnosti včetně veškerých nákladů, které měl Poskytovatel se založením
Společnosti, a které budou zahrnuty v Objednávce (dále jen „Odměna“).
3 b) Odměnu je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli do 7 (slovy: sedmi) dnů od odeslání
Objednávky. Nebude-li částka v této lhůtě zaplacena dle pokynů Poskytovatele, odstupuje
Poskytovatel od smlouvy s Objednatelem uzavřené na webových stránkách pomocí Objednávky,
ledaže by se Poskytovatel s Objednatelem poté písemně dohodli jinak. Objednatel bere na vědomí,
že do uhrazení Odměny není Poskytovatel povinen zahájit úkony spojené s registrací Společnosti.
3 c) Objednatel je povinen neprodleně poskytnout součinnost Poskytovateli a dalším osobám, které
budou provádět úkony nutné k založení Společnosti. Nesplní-li Objednatel tuto svoji povinnost a
povede-li toto jeho jednání k tomu, že nebude pokračováno v úkonech vedoucích k založení
Společnosti je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši zaplacené
Odměny, kterou je Poskytovatel oprávněn započíst na zaplacenou výši Odměny.
3 d) Po doručení výzvy od Poskytovatele, která obsahuje dokumenty určené k úřednímu ověření, je
Objednatel povinen provést ověření obdržených dokumentů a zaslat je zpět Poskytovateli
nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne následujícího po doručení této výzvy.
3 e) Objednatel je povinen na výzvu Poskytovatele učinit úkony k převedení účtu zřízeného
Poskytovatelem za účelem složení základního kapitálu Společnosti na svoji osobu a to nejpozději
do 14 dnů od doručení této výzvy. Objednatel bere na vědomí, že po marném uplynutí výše uvedené
lhůty nelze dokončit proces zakládání společnosti a proto je Poskytovatel oprávněn účet založený za
účelem složení základního kapitálu Společnosti zrušit, Objednávku stornovat a Objednateli
dobropisovat poměrnou část zaplacené Odměny.
3 f) Osoba jednající za právnickou osobu Objednatele tímto výslovně potvrzuje, že je osobou
oprávněnou k tomu, aby činila za právnickou osobu Objednatele právní jednání spojená se
založením Společnosti, a zároveň stvrzuje, že veškeré kontakty uvedené při jednání spojeném se
založením Společnosti jsou závazné pro danou právnickou osobu Objednatele.
3 g) Objednatel se zavazuje zabezpečit, aby na jím uvedené korespondenční adrese bylo možno
doručit zásilky zasílané Poskytovatelem. Nebude-li možné doručení zásilek zaslaných
Poskytovatelem na uvedené korespondenční adrese a doručovaná zásilka se vrátí zpátky
Poskytovateli, který ji odeslal, Poskytovatel je oprávněn zásilku bez náhrady zlikvidovat.
Poskytovatel neodpovídá za škody, které tímto Objednateli vzniknou.
3 h) Objednatel je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši Odměny, pokud dojde ze
strany Objednatele k porušení bodů 3 c) a 3d) těchto obchodních podmínek a/nebo přestane-li
Objednatel reagovat na výzvy ze strany Poskytovatele, v důsledku čehož zamezí zahájení procesu
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zakládání společnosti, popř. jeho dokončení. Poskytovatel je oprávněn započíst smluvní pokutu na
Objednatelem zaplacenou Odměnu.
3 i) Objednatel podepsáním a úředním ověřením plné moci, popř. prohlášení jednatele, stvrzuje
správnost všech uvedených údajů a zároveň stvrzuje, že plná moc, popř. prohlášení jednatele,
obsahuje všechny objednané položky uvedené v Objednávce, kterou Objednatel obdržel na
emailovou adresu. Objednatel tímto zároveň potvrzuje, že Objednávka je takto úplná, pročež na
pozdější úpravy Objednávky po zahájení procesu zakládání Společnosti nebude brán zřetel.
4. Odstoupení od smlouvy
Poskytovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně a bez udání důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené
Objednávkou. V případě, že Poskytovatel od smlouvy odstoupí podle tohoto bodu, vrátí
Poskytovatel Objednateli zaplacenou Odměnu či její část doposud Objednatelem Poskytovateli
uhrazenou. Částka může být snížena o vynaložené náklady Poskytovatele.
5. Ostatní ujednání
5 a) Objednatel a/nebo koncový klient je povinen (mimo jiné v návaznosti na AML zákon)
neprodleně Poskytovatele informovat o změnách trvalého nebo jiného pobytu, korespondenční
adresy, státního občanství, jakož i dalších kontaktních údajů, zejména názvu (obchodní firmy),
identifikačního čísla, e-mailu a telefonu. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené tím, že jej
Objednatel o těchto změnách včas neinformoval.
5 b) Je-li v Objednávce sjednána i služba zřízení virtuálního sídla, pak Objednatel potvrzuje, že
akceptuje
Obchodní
podmínky
pro
sídla
uvedené
na
webové
stránce
www.virtuanum.cz/obchodni-podminky-rozcestnik.
5 c) Je-li v Objednávce sjednán i nákup knihy, popř. knih, pak Objednatel potvrzuje, že akceptuje
Obchodní
podmínky
pro
prodej
knih
uvedené
na
webové
stránce
www.virtuanum.cz/obchodni-podminky-rozcestnik.
5 d) Odměna se pokládá za uhrazenou dnem jejího připsání na účet Poskytovatele.
5 e) Objednatel bere na vědomí, že je Poskytovatel oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní
podmínky. Oznámení o změně podmínek doručí Objednateli na elektronickou či korespondenční
adresu zadanou v Objednávce. Objednatel je oprávněn v případě nesouhlasu se změnou obchodních
podmínek smlouvu do dvou měsíců od zaslání oznámení písemně vypovědět. Pokud již byly
zahájeny úkony dle Objednávky, pak se registrace Společnosti dokončí dle stávajících podmínek.
5 f) Objednatel prohlašuje, že si je vědom, že jeho kontaktní údaje mohou být pro účely (nejen)
smluvních povinností a souvisejících předpisů poskytnuty třetím osobám např. v zájmu zajištění
řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a smluvními závazky.
Bude-li to požadováno zákonem, mohou být kontaktní údaje taktéž poskytnuty orgánům činným v
trestním řízení, soudům, jakož i jiným orgánům veřejné moci, exekutorům, insolvenčním správcům
apod.
5 g) Objednatel prohlašuje pro účely AML zákona, že není jako osoba jednající za klienta, ani jako
koncový klient politicky exponovanou osobou, ani osobou, vůči níž jsou uplatňovány mezinárodní
sankce ve smyslu AML zákona. Současně prohlašuje, že finanční prostředky použité na úhradu
odměny nepocházejí z výnosů z trestné činnosti, ani není snaha o legalizaci jejich původu.
3

