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SPOTŘEBITELSKÉ INFORMACE 

 
 

1. Spotřebitelské informace jako součást obchodních podmínek 

1.1. Tyto spotřebitelské informace jsou nedílnou součástí obchodních podmínek zveřejněných na www.generatorsmluv.cz, a tedy 

nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Uživatelem, který je spotřebitelem, a GenerátoremSmluv. Výrazy uvozené velkým 

písmenem mají význam specifikovaný v obchodních podmínkách. 

 

2. Informace pro spotřebitele týkající se služeb a produktů GenerátoruSmluv (www.generatorsmluv.cz) 

2.1. Uzavírá-li spotřebitel s GenerátoremSmluv smlouvu, dochází k jejímu uzavření v českém jazyce. 

2.2. GenerátorSmluv je právnickou osobou s následujícími kontaktními údaji:  

 

Specifikace společnosti: 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 

 

Doručovací adresa: Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 – Michle 

Kontaktní e-mail: info@generatorsmluv.cz 

Web: www.generatorsmluv.cz 

 

2.3. Ceny služeb či produktů GenerátoruSmluv jsou uvedené v Aplikaci GS a zahrnují veškeré daně a poplatky. 

2.4. Platby související s užíváním Aplikace GS je možné provádět způsoby uvedenými v Aplikaci GS, přičemž preferovaným 

způsobem je provádění platby skrze rychlou a bezpečnou platební bránu GoPay. 

2.5. Způsob dodání vygenerovaných Dokumentů je blíže specifikován v obchodních podmínkách. Spotřebiteli nevznikají vůči 

GenerátoruSmluv žádné dodatečné náklady na dodání vygenerovaných Dokumentů. 

2.6. Spotřebitel přistupuje k Aplikaci GS prostřednictvím svého elektronického zařízení za využití sítě Internet. Spotřebitel nese 

veškeré náklady spojené s užíváním svého elektronického zařízení a jeho připojením k síti Internet. GenerátorSmluv neúčtuje 

spotřebiteli žádné náklady na užití prostředků komunikace na dálku. 

2.7. Pro řádné užívání Aplikace GS je nutné mít nainstalovanou nejnovější dostupnou verzi internetového prohlížeče. Aplikace GS 

podporuje prohlížeče Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer či Opera. 

2.8. Práva z vadného plnění a způsob jejich uplatnění je blíže specifikován v obchodních podmínkách. 

2.9. GenerátorSmluv informuje spotřebitele o uzavřených smlouvách a jejich plnění prostřednictvím Aplikace GS a dále formou 

informačních emailů, v nichž zejména zasílá spotřebiteli informace ke stažení vygenerovaného Dokumentu. 

2.10. Spotřebitel se sám může rozhodnout, zda do Aplikace GS zadá informace potřebné k vytvoření Dokumentu či nikoli. 

Spotřebitel má možnost jejich správnost kontrolovat přímo při jejich zadávání do Aplikace GS, k čemuž může využít též funkci 

náhledu příslušných pasáží Dokumentu. V případě potíží s funkcionalitami Aplikace GS se Spotřebitel může obrátit se svými 

podněty na GenerátorSmluv na výše uvedených kontaktech. 

2.11. Spotřebitel se může v případě potřeby obrátit se svou stížností či požadavkem na GenerátorSmluv, který je schopen zajistit 

jejich rychlé a efektivní vyřízení. Spotřebitel má též právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelských 

sporů (ADR) k České obchodní inspekci. 

2.12. Smlouva uzavřená mezi spotřebitelem a GenerátoremSmluv se řídí právním řádem České republiky. 

2.13. Nezbytným předpokladem užívání Aplikace GS je vyjádření souhlasu s obchodními podmínkami GenerátoruSmluv. 

Spotřebitel v obchodních podmínkách uděluje GenerátoruSmluv výslovný souhlas, aby mu GenerátorSmluv poskytl služby 

prostřednictvím Aplikace GS před uplynutím zákonné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel tak nemůže 

odstoupit od smlouvy uzavřené s GenerátoremSmluv s odkazem na § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Platnost 

3.1. Tyto spotřebitelské informace nabývají platnosti ke dni 14.12.2020. 

http://www.generatorsmluv.cz/
http://www.generatorsmluv.cz/

