Obchodní podmínky pro poskytování Služby CRIBIS
Platné od 1. 10. 2018

PREAMBULE
Obchodní podmínky pro poskytování Služby CRIBIS („VOP“) blíže upravují práva a
povinnosti mezi CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., IČO: 262 12 242, se sídlem
Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853 („CRIF CZ“) jako poskytovatel služby
CRIBIS (definice v článku 1.1. VOP níže) a Klientem identifikovaným ve Smlouvě o
poskytování Služby CRIBIS („Smlouva“). CRIF CZ a Klient jsou dále společně
označovány jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“. VOP tvoří
nedílnou součást Smlouvy.
ČLÁNEK 1 – PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1. Předmětem Smlouvy je stanovení podmínek poskytování služby CRIBIS ze
strany CRIF CZ Klientovi, která spočívá v poskytování informací o subjektech
založených podle českého a/nebo slovenského práva nebo majících bydliště,
sídlo nebo podnikajících na území České republiky a/nebo Slovenské republiky
a dalších subjektech identifikovaných Klientem („Osoba zájmu“) a v poskytování
dalších obchodně informačních služeb definovaných blíže touto Smlouvou
(„Služba CRIBIS“).
ČLÁNEK 2 – PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
2.1. CRIF CZ je povinen na základě Smlouvy poskytovat Klientovi Službu CRIBIS a
Klient je povinen za poskytování Služby CRIBIS zaplatit CRIF CZ cenu
stanovenou ve Smlouvě. Služba CRIBIS bude poskytována Klientovi v rozsahu
uvedeném ve Smlouvě.
2.2. Služba CRIBIS je poskytována ze strany CRIF CZ prostřednictvím technického
rozhraní www2.cribis.cz (webová aplikace), případně též prostřednictvím
webových služeb, („Rozhraní“). CRIF CZ doručí Klientovi, resp. Oprávněné
osobě uvedené ve Smlouvě, právě jedno Přístupové oprávnění ke Službě
CRIBIS neprodleně po té, co obdrží od Klienta platbu podle článku 4.2. VOP. Pro
účely Smlouvy znamená „Přístupové oprávnění” uživatelské jméno a heslo
poskytnuté Klientovi ze strany CRIF CZ umožňující Klientovi používání Služby
CRIBIS prostřednictvím Rozhraní. Klient má právo požádat o navýšení počtu
Přístupových oprávnění ke svému účtu, přičemž toto navýšení může podléhat
zpoplatnění nad rámec podmínek dohodnutých Smlouvu. Přístupové oprávnění
musí být Klientem chráněno před odcizením a zneužitím a musí být v souladu se
Smlouvou používáno pouze Oprávněnou osobou, která Přístupová oprávnění
obdržela, nebo osobou Klientem pověřenou, za kterou však Klient odpovídá
stejně jako by Přístupové oprávnění používal sám. Pokud Klient zjistí, že mu bylo
Přístupové oprávnění odcizeno nebo bylo jakkoli zneužito, je povinen o této
skutečnosti neprodleně informovat CRIF CZ. Porušení tohoto ustanovení ze
strany Klienta se považuje za podstatné porušení Smlouvy. Přístupové oprávnění
je spojeno s účtem Klienta v Rozhraní. Přístupová oprávnění ani parametry účtu
není Klient oprávněn měnit s výjimkou změny hesel k účtu.
2.3. Klient je oprávněn použít informace a údaje, které mu byly poskytnuty
prostřednictvím Služby CRIBIS, jen pro své interní účely. Bez předchozího
písemného souhlasu CRIF CZ není Klient oprávněn k tomu, aby třetí straně,
ovládající nebo ovládané osobě, zpřístupnil, odhalil, komercializoval, opětovně
využil, distribuoval, postoupil, předal nebo prodal jakoukoli informaci nebo údaj,
který obdržel prostřednictvím Služby CRIBIS. Porušení tohoto odstavce bude
považováno za podstatné porušení Smlouvy a Klient je povinen zaplatit CRIF CZ
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé prokázané porušení této povinnosti.
Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok CRIF CZ na náhradu škody
a/nebo ani jiné (zejména nemajetkové) újmy, a to jak ve výši kryté smluvní
pokutou, tak ve výši přesahující smluvní pokutu.
2.4. Bez udělení předchozího písemného souhlasu ze strany CRIF CZ nesmí Klient
postoupit správu a administraci dat a informací obdržených prostřednictvím
Služby CRIBIS žádné třetí straně. Porušení této povinnosti je považováno za
podstatné porušení Smlouvy.
2.5. Klient je povinen si na své náklady zabezpečit vlastní funkční připojení k internetu
a kompatibilní technické prostředky umožňující mu plnou funkčnost Rozhraní.
Aktuálně platná specifikace kompatibilních prostředků pro Rozhraní je Klientovi
dostupná na vyžádání.
2.6. CRIF CZ si tímto vyhrazuje právo v odůvodněných případech upravit nebo změnit
Službu CRIBIS s tím, že tuto skutečnost oznámí Klientovi prostřednictvím
Rozhraní. Klient není v takovém případě oprávněn uplatnit vůči CRIF CZ žádnou
odpovědnost týkající se případných následků těchto změn či úprav.
2.7. Klient souhlasí s tím, že Služba CRIBIS bude poskytována společností CRIF CZ
za technické podpory společnosti CRIF S.p.A., se sídlem Via M. Fantin 1-3, 401
31 Bologna, Italská republika, která působí jako IT outsourcer CRIF CZ. Klient
dále souhlasí s tím, že CRIF CZ je oprávněn využít i služeb třetích osob.
ČLÁNEK 3 – ROZSAH SLUŽBY CRIBIS
3.1 CRIF CZ se zavazuje poskytovat Klientovi Službu CRIBIS v rozsahu uvedeném
ve Smlouvě.
3.2 Služba CRIBIS je poskytována v cenových programech (Balíčky rozsahu Služby
CRIBIS) dle Smlouvy, které zahrnují:
3.2.1 Reporty o firmách jsou Flexi report (CZ), Základní report (SK), Short(Micro)
report (CZ, SK), Negativní informace. Flexi report je report podnikatelských
subjektů z českých datových zdrojů. Základní report je report podnikatelských
subjektů ze slovenských datových zdrojů. Flexi report a Základní report obsahují
souhrnné ekonomické informace o podnikatelských subjektech. Short(Micro)
report je zkrácenou verzí Flexi reportu resp. Základního reportu. Negativní
informace je report obsahující přehled varovných a negativních informací a
upozornění k subjektu z obou datových setů.
3.2.2 Diagram vazeb je graf zobrazující obchodní a majetkové vazby mezi subjekty.
Diagram vazeb kombinuje data z obou datových setů. Uživatel Klienta, který má
přístup ke slovenskému datovému setu (viz výše), má k dispozici také
doplňkové služby Archiv tisku (AT), případně Obchodní věstník (OV). Archiv
tisku obsahuje články publikované ve slovenském tisku. Obchodní věstník
obsahuje záznamy z Obchodního věstníku Slovenské republiky.
3.2.3 Monitoring – limitem pro odběr informací v rozsahu funkce Monitoring se

rozumí poskytnutí možnosti aktivovat bezplatně funkci Monitoring vždy pro
počet subjektů nepřevyšující v jednom okamžiku limit uvedený ve Smlouvě.
Klient má možnost prostřednictvím Rozhraní kdykoli měnit vlastní portfolio
subjektů podléhajících Monitoringu. Počet portfolií může měnit Klient bez
omezení, počet subjektů v portfoliích může Klient měnit do výše limitů
Monitoringu (vyjma portfolia subjektů na první úrovni, které není z hlediska počtu
subjektů editovatelné). Uživatel/é Klienta mohou mít ve svých portfoliích stejný
subjekt – takový subjekt je v limitech Monitoringu počítán pouze jednou.
Smazáním subjektu ze všech portfolií dojde k uvolnění jednotky limitu. V rámci
webových služeb může Klient monitorovat samostatné portfolio Osob zájmu.
Subjekty v tomto portfoliu se z limitu odečítají bez ohledu, zda jsou dané Osoby
zájmu již monitorovány prostřednictvím webové aplikace.
3.3 Klient může v souladu s rozsahem uvedeným ve Smlouvě čerpat rovněž
Nadstavbové služby CRIBIS:
3.3.1 Katastr nemovitostí – CRIF CZ obstará na příkaz Klienta údaje z Katastru
nemovitostí („KN“), který je zřízený v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb., o
katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. Údaj
znamená informace o vlastnických vztazích Osoby zájmu k nemovitostem
vedeným v KN („Údaj z KN“). CRIF CZ bude poskytovat Klientovi Údaje z KN
na základě jednotlivých požadavků Klienta na obstarání Údajů z KN ohledně
jedné Osoby zájmu („Dotaz do KN“), které budou obsahovat identifikaci Osob
zájmu, o nichž má Klient zájem získat Údaje z KN. Smluvní strany se dohodly,
že na počátku každého Sledovaného období (definice v článku 3.4. VOP níže)
bude Klientem identifikován počet Dotazů do KN, které Klient zadá v průběhu
Sledovaného období („Počet Dotazů do KN“). Délka Sledovaného období
může být za podmínky uvedené níže na základě písemného oznámení Klienta
zkrácena. V takovém případě Smluvní strany výslovně konstatují, že Sledované
období, po zkráceném Sledovaném období bude mít opět délku trvání dvanácti
měsíců, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany se dohodly,
že Počet Dotazů do KN zvolený pro první Sledované období se bude považovat
za Počet Dotazů do KN i pro následující Sledované období, nedohodnou-li se
Smluvní strany jinak. Obdobně bude zachováván Počet Dotazů do KN změněný
dohodou Smluvních stran pro další Sledovaná období. Dohoda Smluvních stran
o změně Počtu Dotazů do KN pro následující Sledovaná období musí být
učiněna v písemné formě. V případě, že v průběhu Sledovaného období vznikne
Klientovi potřeba využít většího počtu Dotazů do KN, než si na počátku v rámci
Počtu Dotazů do KN zvolil, Klient emailem požádá CRIF CZ o zkrácení doby
trvání Sledovaného období.
3.3.2 Centrální evidence exekucí – CRIF CZ obstará na příkaz Klienta elektronické
údaje ze systému Centrální evidence exekucí („CEE“), který je veřejným
seznamem v souladu s § 125 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů („Exekuční
řád“) a který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České
republiky. Elektronický údaj znamená údaj, zda je Osoba zájmu zapsaná jako
povinný v CEE, vč. informace o počtu vedených exekucí proti Osobě zájmu v
případě, že údaj je kladný a dále údaj zapisovaný o Osobě zájmu do CEE dle
vyhlášky č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších
předpisů („Elektronický údaj z CEE“). CRIF CZ bude poskytovat Klientovi
Elektronické údaje z CEE na základě jednotlivých požadavků Klienta na
obstarání Elektronických údajů z CEE ohledně jedné Osoby zájmu („Dotaz do
CEE“), které budou obsahovat identifikaci Osob zájmu, o nichž má Klient zájem
získat Elektronické údaje z CEE. Smluvní strany se dohodly, že na počátku
každého Sledovaného období bude Klientem identifikován počet Dotazů do
CEE, které Klient zadá v průběhu Sledovaného období („Počet Dotazů do
CEE“). Délka Sledovaného období může být za podmínky uvedené níže na
základě písemného oznámení Klienta zkrácena. V takovém případě Smluvní
strany výslovně konstatují, že Sledované období, po zkráceném Sledovaném
období bude mít opět délku trvání dvanácti měsíců, pokud se Smluvní strany
nedohodnou jinak. Smluvní strany se dohodly, že Počet Dotazů do CEE zvolený
pro první Sledované období se bude považovat za Počet Dotazů do CEE i pro
následující Sledované období, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Obdobně
bude zachován Počet Dotazů do CEE změněný dohodou Smluvních stran pro
další Sledovaná období. Dohoda Smluvních stran o změně Počtu Dotazů do
CEE pro následující Sledovaná období musí být učiněna v písemné formě. V
případě, že v průběhu Sledovaného období vznikne Klientovi potřeba využít
většího počtu Dotazů do CEE, než si na počátku v rámci Počtu Dotazů do CEE
zvolil, Klient emailem požádá CRIF CZ o zkrácení doby trvání Sledovaného
období.
3.3.3 Centrální registr exekucí – CRIF CZ obstará na příkaz Klienta elektronické
údaje ze systému Centrálního registru exekucí („CRE“), který je veřejným
seznamem v souladu se zákonem č. 233/1995 Z. z., o súdnych exekútoroch a
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších
zákonov, ve znění pozdějších předpisů. CRE je veden Slovenskou komorou
exekutorů. Elektronický údaj znamená údaj, zda je Osoba zájmu zapsaná jako
povinný v CRE, vč. informace o počtu vedených exekucí proti Osobě zájmu v
případě, že údaj je kladný („Elektronický údaj z CRE“). CRIF CZ bude
poskytovat Klientovi Elektronické údaje z CRE na základě jednotlivých
požadavků Klienta na obstarání Elektronických údajů z CRE ohledně jedné
Osoby zájmu („Dotaz do CRE“), které budou obsahovat identifikaci Osob
zájmu, o nichž má Klient zájem získat Elektronické údaje z CRE. Smluvní strany
se dohodly, že na počátku každého Sledovaného období bude Klientem
identifikován počet Dotazů do CRE, které Klient zadá v průběhu Sledovaného
období („Počet Dotazů do CRE“). Délka Sledovaného období může být za
podmínky uvedené níže na základě písemného oznámení Klienta zkrácena. V
takovém případě Smluvní strany výslovně konstatují, že Sledované období, po
zkráceném Sledovaném období bude mít opět délku trvání dvanácti měsíců,
pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany se dohodly, že
Počet Dotazů do CRE zvolený pro první Sledované období se bude považovat
za Počet Dotazů do CRE i pro následující Sledované období, nedohodnou-li se
Smluvní strany jinak. Obdobně bude zachován Počet Dotazů do CRE změněný
dohodou Smluvních stran pro další Sledovaná období. Dohoda Smluvních stran
o změně Počtu Dotazů do CRE pro následující Sledovaná období musí být

učiněna v písemné formě. V případě, že v průběhu Sledovaného období vznikne
Klientovi potřeba využít většího počtu Dotazů do CRE, než si na počátku v rámci
Počtu Dotazů do CRE zvolil, Klient emailem požádá CRIF CZ o zkrácení doby
trvání Sledovaného období.
3.3.4 CRIF International Reports – je součástí Služby CRIBIS, jejímž
prostřednictvím CRIF CZ zajistí na příkaz Klienta výpis informace týkající se
požadovaného subjektu identifikovaného Klientem v rámci aplikačního rozhraní
Skyminder, které je nedílnou součástí Rozhraní („CRIF International
Reports“). Klient souhlasí s tím, že CRIF CZ pro zajištění CRIF International
Reports může využít jak společnosti náležející do Skupiny CRIF (tj. CRIF S.p.A.,
který je jediný akcionář CRIF CZ a dále veškeré společnosti náležející do
stejného koncernu v souladu s § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů), tak i třetí strany,
tzn. společnosti, které nenáleží do Skupiny CRIF. Klient se zavazuje zaplatit
CRIF CZ cenu za poskytování služby CRIF International Reports dle Cenových
podmínek CRIF International Reports, které tvoří přílohu VOP v případě, že
Klient službu aktivoval. Mohou být měněny jednostranným emailovým
oznámením ze strany CRIF CZ doručeným Klientovi. Pokud Klient do pěti
pracovních dní od doručení oznámení o změně Cenových podmínek CRIF
International Reports písemně neoznámí CRIF CZ, že s touto změnou
nesouhlasí, považují se nové Cenové podmínky CRIF International Reports za
oběma Smluvními stranami odsouhlasené, schválené a platné ke dni účinnosti
změny uvedené v emailovém oznámení. V opačném případě je poskytování
služby CRIF International Reports ukončeno ke dni účinnosti změny Cenových
podmínek CRIF International Reports. Po skončení každého kalendářního
měsíce vystaví CRIF CZ Klientovi fakturu za CRIF International Reports na
základě skutečně odebraných reportů. Faktury mají splatnost 30 dnů.
3.3.5 Ekonomicky spjatá skupina (ESS) – Odběr informací v rozsahu reportu
Ekonomicky spjatá skupina (ESS) se rozumí přístup ke všem jazykovým verzím
reportu ESS dostupných on-line prostřednictvím Rozhraní, a to až do odběru
maximálního počtu Reporty o firmách, Diagramu vazeb, ESS a Negativní
informace uvedeného ve Smlouvě vztažených k unikátním subjektům. Reporty
ESS sdílí limit v Reporty o firmách a Diagramy vazeb. Opakované odběry
Reporty o firmách, Diagramu vazeb, ESS a Negativní informace na již jednou
odebraný subjekt v aktuálně platném období dvanácti měsíců nejsou v limitu
zohledněny. Report ESS zobrazuje skupinu kolem subjektu definovaného
Klientem. V rámci reportu lze přepnout na report, který zobrazuje pouze
konečné vlastníky subjektu. Report ESS je dostupný ve dvou metodikách,
přičemž je nutné zvolit jednu z metodik uvedených pod písmeny (a) nebo (b),
nelze využívat obě metodiky současně:
(a) Metodika přímého vlastnického poměru hledá majoritní vlastníky.
Metodika pracuje s přímým majetkovým poměrem mezi jednotlivými články
ESS. Za vlastníka je považován subjekt, který má na konci řetězce majoritní
podíl, minimálně však 40 %. Nalezení majoritní vlastníci jsou zobrazeni v
tabulce konečných vlastníků. Skupina obsahuje také subjekty, kde byla
nalezena shoda přes alespoň 2/3 členů představenstva.
(b) Metodika přepočteného vlastnického poměru hledá konečné vlastníky.
Metodika pracuje s přepočteným majetkovým poměrem mezi jednotlivými
články ESS. Za vlastníka je považován subjekt, který na konci řetězce vlastní
primární subjekt z tolika % přepočteného majetkového poměru, kolik je
nastaveno v reportu. Nalezení koneční vlastníci jsou zobrazeni v tabulce
konečných vlastníků. V případě, že klient využívá tuto metodiku, může využít
režim rozšířeného nastavení, které umožňuje měnit % přepočteného
vlastnického poměru či definovat % přepočteného vlastnického poměru pro
ostatní uživatele Klienta.
3.3.6 AMLInfoCheck – Klient bere na vědomí, že služby WEB – AML Info Check
odebírá prostřednictvím technického rozhraní CRIF ONLINE zajišťované
technickým partnerem CRIF S.p.A. V případě aktivace služby WEB – AML Info
Check jsou nedílnou součástí VOP Obchodní podmínky rozhraní CRIF
ONLINE, které tvoří jejich přílohu.
3.3.7 Report konfliktu zájmu – umožňuje prověřit případné vazby mezi dvěma
seznamy subjektů – Referenčním seznamem a Seznamem prověřovaných
subjektů, případně jedním subjektem a Referenčním seznamem. Limit pro
odběr informací v rozsahu funkce Report konfliktu zájmu se rozumí limit na
velikost Referenčního seznamu subjektů a limit na počet prověření.
3.3.8 Marketingové seznamy – limitem pro odběr Marketingových seznamů se
rozumí možnost stáhnout on-line prostřednictvím Rozhraní seznam
vyhledaných subjektů, a to až do maximálního počtu subjektů v jednom
seznamu uvedeného ve Smlouvě. Marketingový seznam lze vygenerovat z
každého výsledku vyhledávání pomocí odkazu nad výsledkem vyhledávání.
Výsledný formát je CSV. V seznamu jsou vyexportovány právnického osoby,
seznam neobsahuje data fyzických osob. Seznam obsahuje identifikaci
subjektu, kontaktní údaje, základní ekonomické údaje, seznam zkratek
negativních informací a výběr ekonomických ukazatelů.
3.3.9 CRIBIS Mobile – nativní mobilní aplikace pro platformy chytrých telefonů
Android a iOS, umožňuje čtení dat CRIBIS v rozsahu tzv. Micro Reportu a
Monitoringu prostřednictvím mobilního telefonu uživatele Klienta. V případě, že
Klient aktivuje službu CRIBIS Mobile obdrží jiný typ uživatelského oprávnění,
který konkrétnímu uživateli umožní přístup k službám CRIBIS jak přes Rozhraní,
tak z prostředí mobilní aplikace (tzv. VIP mód). V případě aktivace služby
CRIBIS Mobile Klient bere na vědomí, že veškeré odběry uskutečněné přes
Rozhraní a mobilní aplikaci budou odečítání ze Základního limitu odběrů
definovaného ze zvoleného Balíčku rozsahu Služby CRIBIS. V případě, že
Klient aktivuje Balíček rozsahu Služby CRIBIS bez služby Monitoring, nebude
aktivní Monitoring ani na úrovni mobilní aplikace.
3.4 Pro čerpání informací ze zvoleného Balíčku rozsahu Služby CRIBIS platí, že
jakmile je Klientovi poskytnut (i) Diagram vazeb nebo Negativní informace ke
konkrétnímu IČO/jméno fyzické osoby nebo (ii) Report o firmách nebo ESS ke
konkrétnímu IČO, má Klient po dobu následujících dvanácti měsíců neomezený
přístup k danému IČO/jméno fyzické osoby v rozsahu Report o firmách nebo
Diagram vazeb nebo ESS anebo Negativní informace.
3.5 Služba CRIBIS je ze strany CRIF CZ poskytována Klientovi prostřednictvím
přístupu k Rozhraní způsobem, který mu umožní maximální využití funkčnosti

dostupných tímto Rozhraním, a to až do úrovně tzv. limitů pro jednotlivé
zpřístupněné funkce Služby CRIBIS. Limity dohodnuté mezi Klientem a CRIF CZ
na období v délce dvanácti měsíců („Sledované období“) od doručení
Přístupového oprávnění dle článku 2.2 VOP.
3.6 V případě, že z důvodu legislativních nebo jiných změn bude CRIF CZ povinen
upravit ceny za poskytování služby Katastr nemovitostí, Centrální evidence
exekucí a/nebo Centrální registr exekucí, je CRIF CZ povinný o tom Klienta bez
zbytečného odkladu písemně informovat. Smluvní strany se následně dohodnou
na nové ceně za poskytování služby Katastr nemovitostí, Centrální evidence
exekucí a/nebo Centrální registr exekucí. Pokud se Smluvní strany nedohodnou
na změně ceny, je CRIF CZ oprávněn ukončit poskytování služby Katastr
nemovitostí, Centrální evidence exekucí a/nebo Centrální registr exekucí.
3.7 Předmětem plnění ze Smlouvy ze strany CRIF CZ je poskytnutí přístupu k
Rozhraní a umožnění čerpání Služby CRIBIS v rozsahu stanoveném ve
Smlouvě. Nečerpáním služeb v plném rozsahu limitů pro jednotlivé funkce v
příslušném Sledovaném období Klientovi v žádném případě nevzniká nárok na
snížení úhrady za poskytování Služby CRIBIS nebo vrácení poměrné částky
odpovídající dostatečně nevyužitému limitu.
3.8 Informace o aktuálním stavu odběru informací vůči aktuálně platným limitů je
Klientovi dostupná on-line v Rozhraní v rámci jeho účtu (sekce „Můj účet“).
3.9 Klient bere na vědomí, že funkce a služby neuvedené ve Smlouvě mohou
podléhat zpoplatnění nad rámec podmínek dohodnutých Smlouvou. V takovém
případě jsou podmínky čerpání těchto služeb nebo užití těchto funkcí
komunikovány předem Klientovi prostřednictvím Rozhraní nebo obchodním
oddělením CRIF CZ. Toto se týká zejména, ne však výhradně, poskytování
marketingových seznamů, produktů a individuálních řešení dodávky dat,
integračních řešení apod. Pokud nebude dohodnuto jinak, bere Klient na vědomí,
že při čerpání těchto služeb je nadále vázán ustanoveními Smlouvy a VOP.
ČLÁNEK 4 – PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Klient se zavazuje zaplatit CRIF CZ za poskytování Služby CRIBIS cenu ve výši
stanovené ve Smlouvě. Veškeré platby jsou splatné ve lhůtě splatnosti třicet dní
ode dne doručení faktury Klientovi.
4.2 Zálohové faktury CRIF CZ budou vystaveny neprodleně po podpisu Smlouvy.
Faktury CRIF CZ na všechna období následující po prvním Sledovaném období
užívání Služby CRIBIS budou vystaveny vždy nejpozději třicet dnů před
uplynutím platnosti Přístupových oprávnění a budou obsahovat nové období
platnosti oprávnění.
4.3 Jakékoliv prodlení v úhradě plateb trvající alespoň jeden měsíc se považuje za
podstatné porušení Smlouvy. Klient nesmí jednostranně uplatnit vůči CRIF CZ
žádnou protipohledávku nebo právo na započtení jakékoli pohledávky vůči své
platební povinnosti. K cenám uvedeným ve Smlouvě bude připočítána DPH ve
výši určené příslušnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění.
4.4 V případě prodlení Klienta s úhradou jakékoliv platby ze strany Klienta, je CRIF
CZ oprávněn požadovat za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05% z
dlužné částky. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok CRIF CZ na
náhradu škody a/nebo ani jiné (zejména nemajetkové) újmy, a to jak ve výši kryté
smluvní pokutou, tak ve výši přesahující smluvní pokutu.
ČLÁNEK 5 – ODPOVĚDNOST
5.1 Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že informace a údaje poskytované
Službou CRIBIS jsou shromážděny z různých informačních zdrojů a databází
včetně veřejných nebo z informačních zdrojů a databází dalších třetích osob.
CRIF CZ nenese odpovědnost za škody týkající se správnosti, pravdivosti a
úplnosti dat a informací poskytovaných v rámci Služby CRIBIS. CRIF CZ nenese
odpovědnost vůči Klientovi v případech, kdy poskytování Služby CRIBIS je
znemožněno vlivem mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky
vzniklé nezávisle na vůli CRIF CZ nebo následkem nesprávného fungování
národního a mezinárodního internetového připojení nebo nesprávného
fungování internetových systémů nebo internetového připojení Klienta.
5.2 CRIF CZ nenese odpovědnost za rozhodnutí přijatá Klientem nebo strategie
aplikované Klientem na základě získaných údajů nebo vyplývajících z užívání
informací a údajů Služby CRIBIS. CRIF CZ nenese odpovědnost za vznik jakékoli
škody, ztráty, nákladů nebo jiných nároků vzniklých v důsledku neoprávněného
nebo nepřiměřeného užívání Služby CRIBIS. Bez ohledu na výše uvedené,
celková odpovědnost CRIF CZ týkající se veškerých právních nároků
vyplývajících z poskytování Služby CRIBIS je omezena maximálně na částku,
která se rovná částce uhrazené ze strany Klienta k rukám CRIF CZ za posledních
dvanáct měsíců bezprostředně předcházejících dni, ve kterém byl příslušný
nárok uplatněn. V žádném případě však CRIF CZ neodpovídá za nepřímou,
následnou, nahodilou, speciální nebo obdobnou škodu včetně ztráty zisku, ztráty
dat nebo jiných ztrát pocházejících z užití údajů Služby CRIBIS.
5.3 Klient prohlašuje a garantuje, že údaje obsažené ve Smlouvě jsou pravdivé,
správné a aktuální. Klient dává tímto CRIF CZ souhlas s využitím a zpracováním
všech údajů a informací, které poskytl CRIF CZ v souvislosti se Smlouvou.
5.4 V případě, že údaje nebo informace poskytnuté Klientem CRIF CZ, ať už ve
Smlouvě nebo jiným způsobem, budou obsahovat osobní údaje ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, dává tímto Klient CRIF CZ souhlas s jejich zpracováním po dobu
poskytování Služby CRIBIS, a to za účelem poskytování Služby CRIBIS. Klient
prohlašuje, že je oprávněn k udělení takového souhlasu. Klient dále prohlašuje,
že je oprávněn si o Osobách zájmu vyžádat příslušné informace či údaje podle
této Smlouvy. Klient výslovně prohlašuje, že pokud je to příslušnými právními
předpisy vyžadováno v případě Osob zájmu, které jsou fyzickými osobami,
disponuje jejich souhlasem se zpracováním osobních údajů.
ČLÁNEK 6 – PRÁVA DUŠEVNÍHO A PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
6.1 Klient nesmí měnit, odstraňovat, upravovat nebo zastírat jakékoli oznámení o
vlastnictví, které je vyznačeno na údajích, informacích poskytovaných ze strany
CRIF CZ. Klient nesmí použít obchodní firmu, ochrannou známku nebo logo
CRIF CZ a CRIBIS bez předchozího písemného souhlasu CRIF CZ.
6.2 Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že CRIF CZ je výlučným vlastníkem
databáze a Služby CRIBIS a údajů v nich uvedených, včetně práv duševního

vlastnictví. Veškerá technická dokumentace, údaje, záznamy či protokoly
poskytované CRIF CZ Klientovi v souvislosti s poskytováním Služby CRIBIS dle
VOP a Smlouvy jsou ve výlučném vlastnictví CRIF CZ.
6.3 Poskytnutím Přístupového oprávnění uděluje CRIF CZ do doby ukončení
poskytování Služby CRIBIS Klientovi nevýhradní, nepřenosné právo k užívání
Služby CRIBIS, a to v souladu s VOP a Smlouvou.
ČLÁNEK 7 – TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ
7.1 Smlouva je uzavřena dnem připsáním platby za poskytování Služby CRIBIS na
účet CRIF CZ („Datum účinnosti“).
7.2 Smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání dvanácti měsíců, přičemž po
uplynutí této doby dochází k automatickému prodloužení účinnosti Smlouvy o
dalších dvanáct měsíců, a to i opakovaně, pokud jedna ze Smluvních stran
neoznámí písemně druhé Smluvní straně alespoň dva měsíce před uplynutím
příslušného časového období, že trvá na ukončení Smlouvy.
7.3 K ukončení Smlouvy dochází rovněž (i) dnem doručení emailového oznámení
CRIF CZ Klientovi o ukončení poskytování Služby CRIBIS v případě, kdy změny
v platných právních předpisech neumožní další poskytování Služby CRIBIS.
V takovém případě má Klient právo na vrácení poměrné části zaplacené ceny,
kterou nebude Klient moci využít, a to do třiceti dní od ukončení Smlouvy; (ii)
dnem doručení emailového oznámení CRIF CZ Klientovi o podstatném porušení
Smlouvy Klientem, v takovém případě je CRIF CZ zároveň oprávněn ihned
zablokovat Přístupová oprávnění Klienta ke Službě CRIBIS a ponechat si
poměrnou část Klientem zaplacené a nevyužité ceny jako smluvní pokutu,
přičemž nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok CRIF CZ na náhradu
škody a/nebo ani jiné (zejména nemajetkové) újmy, a to jak ve výši kryté smluvní
pokutou, tak ve výši přesahující smluvní pokutu; (iii) automaticky ke dni ukončení
příslušného období platnosti Smlouvy v případě, že bylo jednou ze Smluvních
stran doručeno druhé Smluvní straně písemné oznámení podle čl. 7.2. VOP výše.
ČLÁNEK 8 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1 Na vztahy ve Smlouvě neupravené se použijí přiměřeně příslušná ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů. V případě jakéhokoli sporu bude tento rozhodován místně a věcně
příslušným soudem České republiky.
8.2 V případě, že se některé z ustanovení Smlouvy stane neplatné nebo neúčinné,
zůstávají bez ohledu na to ostatní ustanovení Smlouvy v platnosti a účinnosti,
přičemž Smluvní strany vyvinou maximální úsilí, aby neplatné ustanovení
nahradily novým, platným ustanovením.
8.3 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami ohledně Smlouvy, včetně změn
Smlouvy, a poskytování Služby CRIBIS bude probíhat elektronicky, a to
prostřednictvím (i) Rozhraní nebo (ii) emailu na emailovou adresu Klienta a/nebo
emailovou adresu Oprávněné osoby. Toto ustanovení se netýká právního
jednání, kdy VOP nebo dohoda Smluvních stran výslovně stanoví, že budou
učiněny v listinné podobě.
8.4 Klient souhlasí s tím, aby mu CRIF CZ zasílal poštou, emailem nebo telefonicky
nabídky a informace o nových produktech, katalogy služeb, informace o
obchodních činnostech týkajících se Služby CRIBIS a jakýchkoliv dalších služeb
a produktů CRIF CZ. Klient tímto poskytuje CRIF CZ souhlas s tím, aby CRIF CZ
uváděl Klienta ve svých referenčních seznamech, marketingových nebo
reklamních materiálech.
8.5 Pro komunikaci s CRIF CZ ustanovil Klient Oprávněnou osobu, uvedenou ve
Smlouvě. Veškeré změny v Oprávněné osobě a v jejích kontaktních údajích je
Klient povinen bezodkladně písemně oznámit CRIF CZ.
8.6 CRIF CZ si vyhrazuje právo znění VOP jednostranně měnit, o čemž bude
informovat Klienta prostřednictvím Rozhraní, nejpozději patnáct dní přede dnem
účinnosti změny VOP. V případě, že Klient se změnou VOP nesouhlasí, je
oprávněn Smlouvu vypovědět ve výpovědní lhůtě dvou měsíců.

