Podmínky užívání služby Zákony zavčas
1. Úvodní ustanovení
1. Obsahem služby Zákony zavčas (dále jen jako „Služba“) je pravidelné sledování návrhů zákonů, jejich
vyhodnocování a informování o jejich obsahu. Služba se zabývá také sledováním změn návrhů zákonů
a časovým průběhem přijímání zákonů v rámci legislativního procesu.
2. Součástí Služby jsou krátké informační materiály (dále jen jako „Informační materiály“), vytvořené pro
uživatele této Služby, týkající se konkrétního návrhu zákona, a dále rozbory zákonů (dále jen jako
„Rozbory“) obsahující informativní rozbor navrhované změny konkrétního zákona a stav legislativního
procesu. Informační materiály a Rozbory jsou dále označovány souhrnně jako „Dokumenty“.
3. Tyto podmínky užívání služby Zákony zavčas (dále též jen „Podmínky“) určují smluvní rámec
poskytované Služby a užívání Dokumentů, a práva a povinnosti Poskytovatele a Zákazníka.
4. Provozovatelem Služby je spol. Damietta s.r.o., IČ: 293 17 835, sídlem Milady Horákové 2047/23,
602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod oddílem C, vložka
77 400 (dále též jen „Poskytovatel“, případně „My“).
5. Tam, kde se v těchto podmínkách hovoří o zákazníkovi Služby, je používán pojem „Zákazník“, případně
„Vy“.
6. Služba je dostupná zejména prostřednictvím informačního systému (online) na internetové adrese
www.zakonyzavcas.cz (dále jen „Web“) a částečně také na emailu Zákazníka.
7. Právní zpracování Dokumentů provádí advokátní kancelář Mgr. Ing. Jaromíra Škáry, advokáta, se
sídlem Milady Horákové 2047/23, 602 00 Brno (dále jen jako „Advokátní kancelář“). Advokátní
kancelář nám poskytuje oprávnění k dalšímu užití Dokumentů. Je zároveň odborným garantem Služby.
8. V případě zájmu o právní analýzu konkrétní situace je možné nás kontaktovat, načež poptáme právní
služby u Advokátní kanceláře a dohodneme si s Vámi odměnu za tyto právní služby.

2. Předmět smlouvy
1. Službu poskytujeme na základě uzavřené smlouvy. Smlouva se uzavírá buď písemně, nebo online
prostřednictvím našeho Webu.
2. Tyto Podmínky tvoří součást smlouvy mezi Vámi a Poskytovatelem. V případě, kdy dojde k uzavření
písemné smlouvy, jsou její součástí tam, kde není písemnou smlouvou sjednáno něco jiného. V případě
uzavření smlouvy online (prostřednictvím Webu) se pak na smluvní vztah aplikují tyto podmínky zcela.
Změny písemné smlouvy nelze provádět jinak než písemně. Případné vzdání se požadavku písemné
formy pro provedení změn musí být provedeno také písemně.
3. Předmětem smlouvy je poskytování přístupu k Dokumentům, tedy licence k jejich používání (dále též
jen „Licence“).
4. Na základě uzavřené smlouvy máte přístup k Dokumentům, které můžete používat za podmínek
dohodnutých v těchto Podmínkách (anebo v písemné smlouvě, pokud jsme ji mezi sebou uzavřeli – viz
čl. 4 Uzavření smlouvy, její trvání, prolongace a garance).
5. Za poskytnutí přístupu k Dokumentům máme nárok na odměnu, jejíž výše je stanovena v těchto
Podmínkách, případně v ceníku, který je součástí Podmínek, nebo jejíž výši jsme si odchylně sjednali
v písemné smlouvě.
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6. Přístupy do informačního systému budou zajištěny prostřednictvím uživatelského účtu, který pro Vás
na základě uzavřené smlouvy zřídíme (dále též jen „Uživatelský účet“) na našem Webu.
7. Rozbory jsou přístupné online v Uživatelském účtu.
8. Informační materiály jsou poskytovány jak v Uživatelském účtu online, tak prostřednictvím emailu,
který nám pro tyto účely sdělíte. Rozsah zasílaných Informačních Materiálů si sami nastavíte
v Uživatelském účtu, kde si vyberete oblasti právní úpravy, které Vás zajímají. Následně Vám budou
pravidelně chodit emaily s Informačními Materiály – zejména s novinkami z legislativního procesu
týkajícími se Vámi zvolených oblastí.
9. Přístup k Dokumentům může být poskytnut také jiným ujednaným postupem. Nedohodneme-li se
jinak, platí, že přednost má online přístup a emailový přístup.
10. Odpovědnost za přístupové údaje a informace obsažené ve Vašem Uživatelském účtu máte Vy. Nejsme
odpovědni za ztrátu Vašich přihlašovacích údajů, ani za změny, které v rámci Uživatelského účtu
provedete, případně které provede třetí osoba disponující Vašimi přihlašovacími údaji. Výjimkou je,
pokud bychom takovou změnu provedli my, a v jejím důsledku by Vám vznikla škoda; v takovém
případě neseme odpovědnost my.
11. Službu Vám začneme dodávat bez zbytečného odkladu poté, co uhradíte zálohovou fakturu, kterou
Vám pro tento účel zašleme.
12. Podmínky a způsob dodání Služby jsou uvedeny níže v čl. 5. těchto Podmínek.

3. Rozsah a podmínky licence
1. Licence je udělena jako nevýhradní, nepřenosná, územně neomezená a časově omezená na dobu
trvání smlouvy. Licenci vázanou na jednu osobu může využít až pět uživatelů, kdy tito uživatelé jsou
zaměstnanci této osoby. Dokumenty můžete po dobu platné Licence užít pro potřeby svoje, stejně tak
je pro Vaše potřeby mohou využít Vaši zaměstnanci; případně jednatelé či členové jiného statutárního
orgánu společnosti. Není je však možné předat třetí osobě, či je nechat využít jinou osobu. Advokát
zapsaný v seznamu advokátů vedených ČAK může dále umožnit přístup k Dokumentům také osobám
u něj zapsaným ve smyslu ust. § 11 zákona č. 85/1996 Sb.
2. Dohodli jsme se, že nebudete žádnou část Dokumentů rozmnožovat, rozšiřovat, prodávat, převádět,
ani jakkoli jinak zpřístupňovat bez našeho vědomí (dále jen „zpřístupnění“) a našeho písemného
souhlasu, předcházejícího takovému zpřístupnění. To se týká i dočasného zpřístupnění. Pokud
požádáte o písemný souhlas, může, ale nemusí být udělen.
3. Dohodli jsme se, že si můžete pro svoji potřebu vyhotovit dočasné kopie; tyto kopie mohou pro Vaši
potřebu užít i Vaši zaměstnanci, jednatelé, případně členové statutárního orgánu. Pro užití dočasných
kopií u advokáta platí poslední věta odst. 1 obdobně.
4. Dohodli jsme se, že v ojedinělých případech můžete informace obsažené v Dokumentech předat
osobě, která pro Vás vykonává účetní, případně právní a/nebo daňové poradenství, a to i tehdy, pokud
taková osoba není Vaším zaměstnancem. Platí však, že jde o ojedinělé výjimečné jednání. Ojedinělým
výjimečným jednáním jsou případy, kdy by urychleným neposkytnutím takových Dokumentů mohla
vzniknout podstatná újma na Vašem majetku či na Vašich právech.
5. Licence skončí nejpozději s datem ukončení smlouvy. Po ukončení smlouvy musíte přestat užívat
veškeré Dokumenty a zlikvidovat kopie dle odst. 3 tohoto článku; zákaz poskytnutí Dokumentů třetí
osobě platí i po ukončení smlouvy.
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4. Uzavření smlouvy, její trvání, prolongace a garance
1. Smlouvu lze uzavřít dvěma způsoby. Buď je uzavřena v písemné podobě s ujednanou textací, anebo je
uzavřena online (pomocí prostředků komunikace na dálku) na základě Vaší registrace v rámci
registračního formuláře dostupného na Webu. U online smluv vylučujeme přijetí nabídky smlouvy
s odchylkami.
2. Písemná smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami.
3. Online smlouva je uzavřena:
a) naším potvrzením Vaší registrace na Webu;
b) tím, že akceptujete návrh smlouvy zaslaný Poskytovatelem, popř. předaný jiným způsobem
(akceptací se rozumí též zaplacení zálohové faktury Zákazníkem);
c) tím, že dojde k jiným úkonům dle ustanovení § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.
4. Smlouvu můžeme uzavřít na dobu určitou v délce, kterou si dohodneme, nebo kterou si zvolíte, kdy
běžně nabízené délky smluv jsou uvedeny v ceníku; v rámci uzavření online smlouvy si délku smlouvy
určujete Vaší volbou v registračním formuláři.
5. K okamžiku registrace na Webu (případně k datu uskutečnění ostatních způsobů uzavření smlouvy dle
odst. 3 tohoto článku), je na Váš email uvedený v administraci zaslána zálohová faktura; k plnění z naší
strany dochází až poté, co je tato zálohová faktura uhrazena; po jejím uhrazení je Vám zaslán řádný
účetní doklad, osvědčující i zaplacení sjednaného plnění.
6. Po uhrazení zálohové faktury začneme poskytovat sjednané plnění. Dohodli jsme se, že uhrazením se
rozumí připsání částky na náš účet, a to pod variabilním symbolem uvedeným ve faktuře.
7. Každému novému Zákazníkovi poskytujeme naši Službu na zkoušku – za zvýhodněných podmínek.
Služba na zkoušku Vám garantuje vrácení peněz v případě, kdy do 30 dnů od uzavření smlouvy od této
smlouvy odstoupíte. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno na adresu
našeho sídla. Odstoupit od smlouvy je možné také prostřednictvím zprávy z Vašeho emailu, jež byl
zadán v rámci uzavření smlouvy. Emailové odstoupení zasílejte na adresu: info@zakonyzavcas.cz
a/nebo podpora@zakonyzavcas.cz. Služba na zkoušku je garantována jednomu subjektu vždy pouze
1x, tedy nelze se jí domáhat opakovaně. Tato garance platí pro první uzavření smlouvy, jde tedy o
garanci vyzkoušení Služby. Pokud bude smlouva prodloužena, garance na toto prodloužení poskytnuta
není. Totéž platí i pro jakékoli opětovné uzavření smlouvy.
8. Smlouva na dobu určitou se poslední den účinnosti smlouvy automaticky prodlužuje. Pokud nebudete
chtít smlouvu prodlužovat, je nutné nám zaslat výpověď smlouvy, a to nejpozději 30 dnů před
automatickým prodloužením smlouvy. My můžeme smlouvu vypovědět za stejných podmínek. Pokud
je smlouva vypovězena, znamená to, že nenastane její prolongace a poskytování Služby skončí
uplynutím sjednané doby.
9. Při prodloužení smlouvy dochází k prodloužení o stejnou délku, na jakou byla smlouva sjednána. Neníli taková délka smlouvy nadále nabízena, prodlouží se smlouva o délku, která je původní délce nejblíže.
10. Cena Služby je konečná a vztahuje se na poskytování Služby po celou dobu účinnosti smlouvy na
dohodnutou/zvolenou dobu. Pokud v mezidobí dojde ke změně v ceníku Služby, pak se tato nová cena
aplikuje až na případnou prolongaci smlouvy.
11. Při automatickém prodloužení smlouvy je sjednána cena Služby podle aktuálního ceníku k datu
prodloužení smlouvy. Pokud jste měli ujednány zvláštní podmínky, aplikují se tyto zvláštní podmínky
na cenu k datu prodloužení smlouvy pro nové Zákazníky.
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12. Berete na vědomí, že zpracované Dokumenty mají zejména informační a obecnou povahu; neneseme
odpovědnost za jejich použití z Vaší strany. Dokumenty nejsou konkrétním právním rozborem ve
vztahu k předmětu podnikání či činnosti Zákazníka; jedná se toliko o informační přehled. Berete na
vědomí, že takový přehled nemusí obsahovat veškeré validní informace ve vztahu k Vašemu podnikání
a/nebo Vaší činnosti. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou použitím
Dokumentů; s tímto ujednáním souhlasíte.
13. Služba není právní poradou, není individualizovaná a z hlediska výkladu jde o právní výklad vycházející
z důvodové zprávy zákona, přičemž tento výklad není závazný a může se proto s ohledem na vývoj
soudní praxe lišit od výkladu zaujatého praxí.
14. Máme právo ukončit poskytování Služby jako celku; v takovém případě Vám vrátíme část plnění, jež
alikvotně odpovídá Službě, kterou v důsledku ukončení poskytování již neobdržíte. Vrácena zpět tak
bude poměrná část zaplacené ceny Služby.

5. Přístup ke službě, podpora a odpovědnost za dostupnost
1. Online přístup je prováděn prostřednictvím sítě internet a dále využitím příslušného internetového
prohlížeče. Nikterak nezajišťujeme podmínky připojení na Vaší straně, a ani za ně nejsme odpovědni.
2. Garantujeme dostupnost Služby v rozsahu alespoň 90 % času za kalendářní měsíc, a to prostřednictvím
administrace dostupné na Webu. Neodpovídáme za výpadky či přerušení připojení k síti, které
poskytují třetí osoby. Stejně tak neodpovídáme za výpadky či přerušení poskytování služeb
poskytovatele webhostingu či souvisejících služeb.
3. Poskytujeme podporu na telefonním čísle 511 205 691 a emailu podpora@zakonyzavcas.cz; tato
podpora se týká řešení problémů a/nebo závad týkajících se systému, případně doplnění Dokumentů
atp. Podpora se netýká obsahu Dokumentů, pracovníci podpory jsou ale oprávněni převzít Váš dotaz
a předat jej Advokátní kanceláři popsané v čl. I těchto Podmínek za účelem dalšího zpracování.
S takovým předáním souhlasíte.

6. Odstoupení od smlouvy, pozastavení poskytování Služby
1. Máte právo odstoupit od smlouvy, a to bez udání důvodu, po dobu prvních 30 dnů od jejího uzavření
(Služba na zkoušku); v případě odstoupení Vám vrátíme cenu Služby; toto právo na odstoupení máte
pouze při prvním uzavření smlouvy, nikoli při prodloužení a/nebo opakovaném uzavření smlouvy, byť
by opakované uzavření smlouvy nenásledovalo po sobě.
2. Máte právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy dostupnost Služby nebude po dobu 3 navazujících
kalendářních měsíců přesahovat 90 % z času za kalendářní měsíc a zároveň budeme za nedostupnost
Služby odpovídat my, případně, pokud budeme v prodlení s plněním podstatných povinností dle této
smlouvy, a to po dobu nejméně 14 dnů od Vašeho předcházejícího písemného upozornění.
3. Máme právo pozastavit poskytování Služby, pokud nebude nejpozději do dne výročí (dne
automatického prodloužení) Služby uhrazena cena za takové prodloužení; pokud bude cena následně
uhrazena, bude Služba poskytována nadále. Nedojde-li k úhradě ani po pozastavení poskytování
Služby, můžeme od smlouvy odstoupit. Současně můžeme požadovat plnění až do data výročí smlouvy,
tedy za celé prodloužené období.
4. Máme právo pozastavit poskytování Služby, pokud v průběhu smluvního vztahu porušíte ustanovení
o zákazu zpřístupnění Služby třetí osobě, případně ustanovení o zápovědi poskytnutí Dokumentů třetí
osobě. Není přitom rozhodné, zdali máte z takového zpřístupnění prospěch či nikoli. Vedle pozastavení
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Služby můžeme taktéž odstoupit od smlouvy s tím, že v případě odstoupení od smlouvy z tohoto
důvodu nemusíme vracet již zaplacenou cenu.

7. Ochrana osobních údajů
1. Pro smluvní činnost jsme nuceni užít Vaše základní identifikační údaje, kterými jsou zejména: IČ, firma,
sídlo, jméno kontaktní osoby, telefon a kontaktní email v případě podnikatele, a datum narození
a místo trvalého bydliště, jméno a příjmení u fyzické osoby (dále jen „Kontaktní údaje“). Zavazujeme
se s těmito daty zacházet s přiměřenou opatrností, nezveřejňovat je a ani je neposkytovat třetím
osobám.
2. Kontaktní údaje budou využity za účelem poskytování Služby, a dále pro naše vnitřní potřeby zahrnující
například analýzu cílových skupin atp.
3. Kontaktní údaje budou zpracovány v souladu s obecně závaznými předpisy.
4. Souhlasíte se zasíláním informací o produktech a nabídkách Poskytovatele.

8. Jiná ustanovení, prohlášení
1. K poskytování Rozborů je nám od Advokátní kanceláře udílena licence; tato licence mimo jiné zahrnuje
naše oprávnění umožnit Vám přístup k Rozborům, stejně jako vytvářet Informační materiály. Jakékoli
porušení licence k Rozborům – a/nebo Informačním materiálům – nám tak může způsobit škodu;
berete pro na vědomí, že případné porušení smlouvy a/nebo Podmínek může znamenat, že po Vás
takto vzniklou škodu budeme požadovat.
2. Dokumenty i Služba se vztahují na zákony, které byly předloženy do Poslanecké sněmovny ČR, dále pak
na jejich pozměňovací návrhy v rámci jednotlivých čtení, dále na stanovisko Senátu a konečně na
informaci o podpisu prezidenta, datu vyhlášení a datu účinnosti.
3. Služba se nevztahuje na podzákonné předpisy, jako jsou vyhlášky a různá nařízení; stejně tak se
nevztahuje na soudní rozhodnutí, mezinárodní smlouvy ani právní jednání mezinárodních organizací,
což zahrnuje i směrnice Evropského parlamentu a Rady a jiné právní jednání orgánů Evropské unie;
nevylučujeme, že v budoucnu nedojde k rozšíření Služby; k datu platnosti těchto podmínek se ovšem
Služba vztahuje pouze k zákonům popsaným v odst. 2 tohoto článku.
4. Služba nezachycuje vládní návrhy zákonů, případně konkrétní zákonodárné iniciativy, pokud nejsou
předloženy jako návrh zákona do Poslanecké sněmovny.

9. Společná ustanovení
1. Smlouva i tyto Podmínky se řídí právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem
č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon), v platném znění, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném
znění.
2. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto Podmínek, a/nebo smlouvy neplatné,
neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních
smluvních ujednání. Jsme povinni si vzájemně poskytnout součinnost, aby neplatné, neúčinné nebo
nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným,
které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo
nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.
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3. Veškeré spory plynoucí ze smlouvy bude rozhodovat Městský soud Brno-venkov. Není-li jeho funkční
příslušnost dána, bude rozhodovat jeho nadřízený Krajský soud. Je-li druhou smluvní stranou
spotřebitel, ujednání o místní příslušnosti se neužije.
4. Veškerá oznámení týkající se smlouvy, určená pro Zákazníka, mohou být zasílána v podobě
elektronické zprávy na emailovou adresu Zákazníka, stejně tak Zákazník může využít elektronické
komunikace s Poskytovatelem včetně případné výpovědi smlouvy.
5. Jste povinni nás informovat o změnách svých identifikačních údajů; to zahrnuje i změnu kontaktní
adresy, a případně i emailu, kterým spolu komunikujeme, případně na který jsou Vám doručovány
Dokumenty; informační povinnost máme za splněnu, pokud opravu provedete ve svém účtu
v zákaznické administraci.
6. Ujednání písemné smlouvy mají přednost před ujednáními těchto Podmínek tam, kde písemná
smlouva obsahuje ujednání odlišná od těchto Podmínek.
7. Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, www.coi.cz.
8. Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v případě sporů spojených s činností advokáta
je Česká advokátní komora, www.cak.cz.
9. Tyto Podmínky jsou platné od 1. 1. 2018.
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