obchodní podmínky

Braňme se

za účelem umožnit každému učinit takové podání, o kterém bude možné rozhodnout
v rámci

exekuce

anebo

v rámci

soudního

výkonu

rozhodnutí

byl

na

adrese

„www.branmese.cz“ vytvořen interaktivní portál, pro jehož využití se stanoví

tyto

OBCHODNÍ PODMÍNKY

následující znění:

I.
Předmět
(1) Provozovatel portálu „Braňme se“ na adrese „www.branmese.cz“ (dále jen
„provozovatel“) se zavazuje pro osobu, která učiní žádost prostřednictví portálu (dále jen
„zákazník“), obstarat vypracování návrhu nebo žádosti (dále jen společně jako „podání“)
vybrané zákazníkem ze seznamu zveřejněného na portálu.
(2) Podání bude obsahovat náležitosti dle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, jakož i další náležitosti předpokládané uvedeným zákonem nebo
ustanoveními zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční
řád), uvedenými na portálu u podání zvoleného zákazníkem.

II.
Volba
(1) Volbu podání provádí zákazník ze seznamu podání zveřejněných na portále.
(2) Pro usnadnění výběru obsahuje popis každého podání na portále doporučení, za
jakých skutkových okolností lze podání uplatnit, a jaké skutečnosti je třeba osvědčit, aby
o podání mohlo být jednáno.
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III.
Nabídka
(1) Návrh na uzavření smlouvy (dále jen „žádost“) se provádí prostřednictvím
formuláře, který je umístěn u každého podání na portálu.
(2) Zákazník nejprve zadá do strukturovaného formuláře údaje potřebné pro
obstarání vypracování podání. Poté zákazník vyplní strukturovaný formulář s kontaktními
údaji.
(3) Před odesláním vyplněných formulářů je zákazník žádán o potvrzení, že
souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Tímto současně zákazník vyslovuje souhlas
s použitím údajů uvedených ve formuláři za účelem obstarání vypracování podání.
(4) Žádost je učiněna odesláním vyplněného formulář. Tím se současně považuje
žádost za doručenou provozovateli.
(5) Každé žádosti doručené provozovateli je přiděleno pořadové číslo.

IV.
Akceptace
(1) Žádost je provozovatelem akceptována v podobě potvrzení o přijetí žádosti (dále
jen „přijetí“), které je odesláno na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem ve formuláři
s kontaktními údaji (dále jen „e-mailová adresa zákazníka“). Za přijetí se nepovažuje
automaticky zaslané potvrzení o odeslání vyplněného formuláře.
(2) Doručením přijetí je smlouva o obstarání vypracování podání uzavřena (dále jen
„smlouva“).
(3) Pokud žádost neobsahuje všechny předepsané údaje nebo tyto údaje nejsou
úplné pro obstarání vypracování podání, je odeslána na e-mailovou adresu zákazníka zpráva
s žádostí o nové vyplnění příslušného formuláře anebo s jiným vhodným doporučením. Pro
tento případ není smlouva uzavřena; zákazníkovi nevzniká povinnost hradit poplatek za
obstarání podání a provozovateli povinnost obstarat vypracování podání.

V.
Poplatek za obstarání
(1) Na portálu se zveřejňují poplatky za obstarání každého podání.
(2) Za neúplnou žádost není požadován žádný poplatek.
(3) Poplatek za obstarání podání je splatný ode dne doručení přijetí.
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(4) Smlouva se bez dalšího zrušuje, není-li poplatek za obstarání podání uhrazen do
čtrnácti kalendářních dnů ode dne doručení přijetí. K platbě převodem na účet
provozovatele portálu lze přihlédnout pouze tehdy, pokud bude uvedeného dne skutečně
připsána na bankovní účet.
(5) Veškeré platby se provádí na bankovní účet číslo 2900863855/2010; variabilní
symbol slouží k označení žádosti přiděleným pořadovým číslem.

VI.
Lhůta
(1) Lhůta pro obstarání vypracování podání činí tři pracovní dny.
(2) Pokud zákazník požádá prostřednictvím portálu o okamžité obstarání smlouvy,
stanoví se začátek lhůty pro obstarání podání na den následující po dni, kdy byla připsána
cena za obstarání podání na bankovní účet.
(3) V ostatních případech se stanoví začátek lhůty pro obstarání podání na den
následující po dni, kdy marně uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy (dále jen „zrušení
žádosti“).

VII.
Podoba
(1) Podání bude doručeno na e-mailovou adresu zákazníka.
(2) Obstarané podání má formát PDF (Portable Document Format); shodnou podobu
má doklad o zaplacení ceny za obstarání podání.
(3) Doručením obstaraného podání je smlouva splněna.

VIII.
Zrušení
(1) Do čtrnácti kalendářních dnů ode dne doručení přijetí lze požádat o zrušení
žádosti.
(2) Zrušení žádosti je třeba doručit na e-mailovou adresu efektivne@branmese.cz
a označit pořadovým číslem žádosti.
(3) Ke zrušení žádosti nelze přistoupit, pokud zákazník prostřednictvím portálu
požádal o okamžité obstarání smlouvy.
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(4) Poplatek uhrazený za obstarání podání se vrací na bankovní účet uvedený ve
zrušení žádosti. Pokud nebude bankovní účet ve zrušení žádosti uveden, tak na bankovní
účet, ze kterého zákazník poplatek uhradil.

IX.
Ochrana
(1) Provozovatel portálu a osoba, která podání vypracovala, jsou vázáni mlčenlivostí
ohledně všech údajům uvedeným v žádosti zákazníka.
(2) Portál použije údaje uvedené v žádosti jen za účelem obstarání vypracování
podání. Jiným způsobem nelze údaje uvedené v žádosti zákazníka použít anebo je předat
jakýmkoliv třetím osobám.
(3) Portál si vyhrazuje nepřijímat žádosti opětovně doručované ze shodné e-mailové
adresy, na základě nichž nelze obstarat vypracování podání.

X.
Přístup
(1) Provozovatelem portálu je společnost PAXIT s.r.o., IČ: 04375131, Fügnerovo
náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2-Nové Město.
(2) Portál přijímá písemnosti na e-mailové adrese info@branmese.cz; tím není
dotčeno, že žádost o obstarání podání lze činit výhradně prostřednictvím formuláře
zveřejněného na portále.
(3) Veškerá práva a povinnosti provozovatele a zákazníka neupravená těmito
obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky.
(4) Vzor zrušení žádosti a tyto obchodní podmínky se zveřejňují na portále.
(5) Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 11. 2015.
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