
GENERÁTOR SMLUV 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO JEDNORÁZOVÉ POUŽITÍ 

 
1. Definice 

1.1. Pro účely těchto obchodních podmínek mají následující výrazy uvedený význam: 

1.1.1. GenerátorSmluv ➔ Společnost GeneratorSmluv s.r.o., IČ: 024 67 950, se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 – Michle, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 219666 

1.1.2. Aplikace GS ➔ Webové rozhraní dostupné na adrese www.generatorsmluv.cz zahrnující software umožňující vytváření, 

úpravy a generování Dokumentů 

1.1.3. Dokument ➔ smlouva či jiný dokument nebo jeho část, jejichž vytvoření, editaci či vygenerování Aplikace GS umožňuje 

1.1.4. Uživatel ➔ fyzická nebo právnická osoba užívající Aplikaci GS 

1.1.5. Volitelné právní služby ➔ právní služby, jejichž poskytovatelem jsou advokáti a jejichž předmětem je zejména ověření 

správnosti Dokumentu, přizpůsobení Dokumentu specifickým potřebám klienta, doplňkové poradenství týkající se 

Dokumentu či vytvoření Dokumentu nebo s ním související dokumentace 

 

2. Obchodní podmínky jako součást smlouvy 

2.1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a GenerátoremSmluv okamžikem kliknutí 

na tlačítko „Spustit generátor“ v Aplikaci GS. 

2.2. Odsouhlasením podmínek Uživatel potvrzuje, že se seznámil s jejich zněním a souhlasí s nimi. 

 

3. Jak funguje Generátor Smluv 

3.1. Uživatel si pomocí Aplikace GS může vytvořit, upravit a vygenerovat smlouvu či jiný právní dokument, a to za cenu uvedenou 

u příslušného Dokumentu před začátkem editace. 

3.2. Při vytváření Dokumentů jsou Uživateli k dispozici instrukce, které mu pomohou se sestavením obsahu Dokumentu podle 

jeho potřeb. Dále jsou mu k dispozici náhledy editovaných částí dokumentu pro ověření správnosti vložených dat. 

3.3. Aplikace GS vygeneruje uživatelem sestavený Dokument po zaplacení stanovené ceny. Uživatel může Dokument stáhnout ve 

formátu .PDF, současně mu bude též do e-mailu doručen link pro stažení. 

 

4. Volitelné právní služby 

4.1. Uživatel má možnost v Aplikaci GS poptat Volitelné právní služby týkající se jím vytvořených Dokumentů (ověření správnosti 

Dokumentů advokátem, jejich úpravu, doplňkové poradenství, vytvoření souvisejících dokumentů apod.). 

4.2. GenerátorSmluv není poskytovatelem Volitelných právních služeb. GenerátorSmluv pouze provozuje online prostor 

umožňující a usnadňující jejich realizaci. 

4.3. Volitelné právní služby poskytují advokáti uvedení v Aplikaci GS, kteří rovněž nesou odpovědnost za jejich řádné poskytnutí 

Uživateli. Volitelné právní služby jsou poskytovány na základě smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené přímo mezi 

advokátem a Uživatelem. Uživatel má právo na svobodný výběr advokáta dle svého uvážení. 

4.4. Uživatel bere na vědomí, že GenerátorSmluv nenese odpovědnost za poskytování Volitelných právních služeb a že nemá 

možnost jakkoli ovlivňovat jejich obsah. 

 

5. Povaha Aplikace GS 

5.1. Aplikace GS, jakož ani všechny její Uživateli přístupné součásti nejsou právní službou ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb.,  

o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel bere tuto skutečnost na vědomí. 

5.2. Aplikace GS je uživatelsky přívětivým online nástrojem umožňujícím Uživateli pracovat s databází ověřených vzorů 

Dokumentů, a to způsobem dle Uživatelova rozhodnutí. Pořizovatelem veškerých databází, které jsou součástí Aplikace GS, 

je GenerátorSmluv a uživateli k nim, jakož ani k jejich součástem, nenáleží žádná práva duševního vlastnictví. 

5.3. Uživatel nese plnou odpovědnost za jím provedená nastavení Aplikace GS, způsob jejího užívání a informace a údaje, které 

do Aplikace GS zadá. 

5.4. Uživatel bere na vědomí, že GenerátorSmluv nemůže zasahovat do informací a údajů, které Uživatel do Aplikace GS zadá, ani 

kontrolovat jejich správnost či úplnost. Aplikace GS pouze automatizovaně ověřuje, zda Uživatel vyplnil pole označená jako 

povinná a zda se tak stalo formou předvídanou kódem Aplikace GS. 

5.5. Uživatel se zavazuje Aplikaci GS užívat způsobem, který nemá za cíl či důsledek působit újmu jemu ani třetím osobám. Uživatel 

se zejména zavazuje zadávat do Aplikace GS přesné, pravdivé a úplné údaje. 

5.6. GenerátorSmluv nenese s ohledem na čistě technickou povahu Aplikace GS odpovědnost za žádnou újmu, která Uživateli 

v souvislosti s užíváním Aplikace GS vznikne. 

5.7. GenerátorSmluv vyvíjí maximální úsilí, aby data v Aplikaci GS určující obsah Dokumentu byla v souladu s aktuálně účinnou 

právní úpravou. Uživatel je povinen ověřit poslední datum aktualizace Dokumentu před jeho editací a přizpůsobit tomu své 

rozhodnutí, zda Dokument vygenerovat či nikoli, s ohledem na aktuální stav právní úpravy. 

 

 



6. Platba za Dokument a vygenerování Dokumentu 

6.1. Přístup do Aplikace GS a její využití jsou bezplatné, není-li v Aplikaci GS nebo níže v těchto obchodních podmínkách stanoveno 

jinak. 

6.2. Stažení vygenerovaného Dokumentu je zpoplatněno, není-li Dokument výslovně nabízen k vygenerování a stažení zdarma. 

Cena Dokumentu je uvedena v Aplikaci GS na stránce s obecným popisem dokumentu. 

6.3. Platbu za Dokument Uživatel provádí po sestavení obsahu Dokumentu. Platba je realizována prostřednictvím systémů třetích 

stran – platební brány. Uživatel bere na vědomí, že GenerátorSmluv pouze poskytuje technické řešení (platformu) pro provoz 

těchto platebních systémů, a nenese tak odpovědnost za jejich funkčnost či nepřetržitou dostupnost. 

6.4. Po zaplacení ceny Dokumentu obdrží Uživatel link pro stažení vygenerovaného Dokumentu. 

6.5. Cena Dokumentu se považuje za zaplacenou okamžikem připsání příslušné částky v její plné výši skrze platební bránu na účet 

GenerátoruSmluv. 

6.6. Dokument je určen pro osobní potřebu Uživatele. Užitím pro osobní potřebu se rozumí užití Dokumentu pro účel vyplývající 

z obsahu a povahy vygenerovaného Dokumentu bez ohledu na to, zda k jeho užití dochází v rámci podnikatelské činnosti 

Uživatele, či v souvislosti se soukromými aktivitami Uživatele. Užitím dokumentu není pro osobní potřebu není jeho šíření 

nebo nabízení za úplatu třetím osobám a Uživatel se zavazuje se takového užití zdržet. 

 

7. Refundace 

7.1. V případě výskytu vad Dokumentu má Uživatel právo požádat GenerátorSmluv o vrácení zaplacené částky, a to formou emailu 

zaslaného na adresu info@generatorsmluv.cz. K žádosti přiloží Uživatel vygenerovaný Dokument s popisem jeho vad či jiných 

nedostatků. 

7.2. GenerátorSmluv o vyřízení žádosti informuje Uživatele do 20 dnů. Je-li žádost shledána oprávněnou, bude Uživateli vrácena 

zaplacená cena Dokumentu do 5 pracovních dnů od doručení informace o vyřízení, a to na účet, z něhož byla platba 

provedena nebo který Uživatel GenerátoruSmluv označí. 

7.3. Způsob vyřízení reklamace podléhá uvážení a rozhodnutí GenerátoruSmluv. 

 

8. Ostatní ujednání 

8.1. Uživatel prohlašuje, že se seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů a nemá k nim výhrady. Dále Uživatel prohlašuje, že 

se seznámil se Spotřebitelskými informacemi, které jsou součástí těchto obchodních podmínek. 

8.2. Právní poměr mezi Uživatelem a GenerátoremSmluv vyplývající z užívání Aplikace GS se řídí právním řádem České republiky, 

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

8.3. Jakékoli případné spory mezi Uživatelem a GenerátoremSmluv budou projednány a rozhodnuty obecnými soudy České 

republiky. Uživatel, který je podnikatelem, a GenerátorSmluv sjednávají věcnou a místní příslušnost soudu dle zapsaného 

sídla GenerátoruSmluv. 

8.4. Uživatel, který je spotřebitelem, výslovně žádá GenerátorSmluv, aby začal s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od 

smlouvy, tedy aby mu před jejím uplynutím vygeneroval a doručil uživatelem sestavený Dokument. 

8.5. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 14.12.2020. 


