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VŠEOBECNÁ PRAVIDLA A PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ
Platformy 4ct

I.

■ Základní ustanovení
1.

Zakladatelem a organizátorem Platformy 4ct (jak je tento pojem definován níže) je společnost 4ct
s.r.o., IČ: 242 87 610, se sídlem: Praha 1, Krakovská 1256/24, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 193009 (dále jen „4ct“).

2.

Platforma 4ct je specifické uskupení subjektů (účastníků Platformy) sdílejících vzájemné informace,
nabídky a poptávky prostřednictvím on line interakce a komunikace na webových stránkách
http://www.4ct.eu (dále jen „Web 4ct “) a, v případě vybraných typů účastníků v souladu s těmito
VP, rovněž prostřednictvím cloudového úložiště Microsoft OneDrive (dále jen „Cloud 4ct “) s cílem
podílet se na projektech, resp. podílejících se na projektech pod organizací společnosti 4ct, a
prezentujících se rovněž prostřednictvím Webu 4ct (dále jen „Platforma“).

3.

Platforma navazuje na Network 4ct a funkčně s ním souvisí, přičemž Network 4ct je online
prostorem na Webu 4ct (dále jen „Network“) sloužícím pro utváření a sdílení vzájemných vazeb a
kontaktů registrovaných uživatelů Networku, který se řídí všeobecnými pravidly a podmínkami
užívání Networku zveřejněnými na Webu 4ct.

4.

Platforma není právnickou osobou a nemá právní subjektivitu, je nicméně uskupením osob, které
sdílejí určitá pravidla a principy, včetně pravidel pro sdílení dat a informací a nakládání s nimi, a
jehož účastníci spolupracují s cílem rozvinout a upevnit činnost Platformy a tím zároveň všech
jejích účastníků.

5.

Tato všeobecná pravidla a podmínky užívání Platformy (dále jen „VP“) upravují práva a povinnosti
účastníků Platformy při užívání nástrojů Platformy a nakládání s daty zpřístupněnými či uloženými
na Webu 4ct a v Cloudu 4ct, při navazování vzájemných vztahů a účasti na projektech, jakož i
pravidla týkající se jednání vůči třetím osobám mimo Platformu. Pro účely těchto VP je dále
registrovaný účastník Platformy nazýván dále jen jako „Účastník“.

6.

Platforma je spuštěna na dobu neurčitou.

7.

Účastníkem se mohou stát jak fyzické, tak právnické osoby, splní-li podmínky účasti v Platformě
dané těmito VP a bude-li jejich účast v Platformě verifikována dle těchto VP. Na účast v Platformě
není právní nárok.

8.

Pro vztahy a závazky upravené těmito VP platí relevantní ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nejsou-li jednotlivá práva a povinnosti
podrobněji upraveny v těchto VP, v individuálních smlouvách uzavřených mezi jednotlivými
Účastníky a 4ct nebo v jiných právně závazných dokumentech.
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9.

Registrací každý Účastník (resp. potenciální Účastník – zájemce o účast v Platformě) stvrzuje, že
byl seznámen s těmito VP a že souhlasí s jejich zněním, bude se jimi vždy řídit a plně odpovídá
společnosti 4ct, případně jakékoli jiné dotčené či poškozené osobě, za jejich porušení.

II.

■ Registrace, ukončení účasti v platformě
1.

Registrace do Platformy je zahájena řádným vyplněním a odesláním on-line registračního
formuláře dostupného na Webu 4ct. Registrace se provádí na dobu neurčitou.

2.

Odesláním registračního formuláře odesílatel potvrzuje, že se seznámil s těmito VP, bude se jimi
řídit po dobu účasti v Platformě, resp. v relevantních případech i po jejím ukončení, a je si vědom
podmínek a pravidel účasti v Platformě.

3.

Účastník Platformy získává (pokud jej již nemá) rovněž přístup do Networku a zavazuje se řídit se
po celou dobu účasti v Networku, resp. v relevantních případech i po jejím ukončení, pravidly a
zásadami užívání Networku, zveřejněnými na Webu 4ct.

4.

Dokončenou registrací je mezi registrující se osobou (novým Účastníkem) a společností 4ct
uzavřena smlouva, na jejímž základě 4ct poskytuje Účastníkovi virtuální prostor a nástroje v
rámci Platformy, umožňující Účastníkovi uskutečňovat po dobu trvání účasti v Platformě
sebeprezentaci a nabídky svých služeb, komunikovat s dalšími Účastníky a využívat dalších služeb
v rámci Platformy dle stanovených pravidel. Rozsah a povaha poskytnutých nástrojů a služeb jsou
odlišné pro jednotlivé typy Účastníků a jsou dány Smlouvou, jak je tento pojem definován níže.

5.

Účast v Platformě je zpoplatněna s tím, že výše poplatků je podrobněji upravena ve Smlouvě a
odvíjí se od služeb poskytovaných jednotlivým Účastníkům v rámci Platformy a od typu účasti
v Platformě.

6.

Registrace do Platformy podléhá verifikaci ze strany společnosti 4ct, která bude provedena na
základě údajů uvedených v registračním formuláři, případně na základě doplňujících informací a
údajů, které si společnost 4ct po zájemci o registraci do Platformy (dále jen „Zájemce“) vyžádá.
Společnost 4ct má právo Zájemce odmítnout, a to bez udání důvodů. Bude-li výsledek verifikace
kladný, zašle společnost 4ct Zájemci elektronickou poštou spolu s oznámením o kladném výsledku
verifikace rovněž text smlouvy o spolupráci a účasti v Platformě, jejímž předmětem bude úprava
vzájemných práv a povinností 4ct a Zájemce, resp. Zájemce a dalších osob v Platformě, a jejíž
nedílnou součástí budou rovněž přílohy s popisem činností Zájemce nabízených pro účely
Platformy, jeho časových možností, orientačních cenových podmínek a kterou se Zájemce rovněž
zaváže dodržovat příslušná pravidla a manuály Platformy, Cloudu 4ct, Webu 4ct, včetně těchto VP
(dále jen „Smlouva“); tyto VP, jakož i ostatní dokumenty, pravidla a manuály, na něž Smlouva
odkazuje a jichž se dovolává, jsou považovány za nedílnou součást Smlouvy. Souhlasí-li Zájemce
se Smlouvou a podmínkami účasti v Platformě, pak elektronicky potvrdí, způsobem stanoveným
ve verifikačním e-mailu dle předchozí věty, svůj souhlas se Smlouvou, čímž se má Smlouva za
uzavřenou. Účast v Platformě je založena uzavřením Smlouvy, spolu s kterým, nebo bezodkladně
po němž, Zájemce (nový Účastník) obdrží rovněž případné přístupové údaje do neveřejných zón
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Webu 4ct a nástrojů Platformy, jakož i manuály a základní informace o používání nástrojů
Platformy. Přihlašovací údaje do Cloudu 4ct obdrží Účastník až při Aktivaci v souladu s čl. VI. odst.
5 písm. b) těchto VP, nebo. v okamžiku, kdy mu na přístup do Cloudu 4ct vznikne právo v souladu
s jinými ustanoveními těchto VP nebo Smlouvou.
7.

Je-li Zájemcem právnická osoba, pak v registračním formuláři uvede konkrétní fyzickou osobu
nebo osoby, prostřednictvím kterých bude participovat v Platformě a ve vztahu ke každé takové
fyzické osobě uvede rovněž veškeré požadované informace. Stane-li se Zájemce Účastníkem
Platformy, pak plně odpovídá za to a zavazuje se zajistit, že závazky plynoucí ze Smlouvy budou
všemi takovými fyzickými osobami dodržovány a dojde-li k jejich porušení, pak plně odpovídá za
škodu a jinou újmu tím vzniklou.

8.

Účastník se zavazuje aktualizovat údaje a informace zadané při registraci do Platformy vždy bez
zbytečného odkladu poté, co dojde k jejich změně.

9.

Za účelem transparentnosti provozování Platformy a ochrany práv všech zúčastněných osob se
Účastník zavazuje vystupovat na Webu 4ct, v Cloudu 4ct i při jakýchkoli jiných úkonech a
kontaktech v souvislosti s Platformou pod svým vlastním jménem a příjmením, obchodním jménem
nebo obchodní firmou.

10. Účast v Platformě může Účastník ukončit jen tehdy, nemá-li žádné nesplněné závazky vůči
Platformě, resp. vůči třetím osobám v rámci jakéhokoli Projektu, není-li výslovně mezi Účastníkem
a společností 4ct sjednáno jinak. Žádost o ukončení účasti v Platformě zašle Účastník na adresu
platform@4ctplatform.eu a jsou-li splněny podmínky dle první věty tohoto odstavce, budou bez
zbytečného odkladu veškeré přístupové údaje takového Účastníka do jakýchkoli nástrojů Platformy
deaktivovány, o čemž bude Účastník vyrozuměn e-mailem na adresu zadanou při registraci.
Bezodkladně po ukončení účasti, nejpozději do 15 dnů, je bývalý Účastník povinen vyrovnat
veškeré své finanční a jiné závazky, které má vůči 4ct anebo jiným účastníkům Platformy či
Networku. Tím není dotčena možnost Účastníka být nadále účastníkem Networku či znovu projevit
zájem o účast v Platformě; při nové registraci do Platformy nemá bývalý Účastník zvýhodněné
postavení a je povinen opět postupovat zcela v souladu s ustanoveními těchto VP o registraci.
11. Účast v Platformě může být Účastníkovi ukončena rovněž ze strany společnosti 4ct, a to v případě,
jestliže Účastník tyto VP či jiná pravidla zpřístupněná mu na Webu 4ct nebo v Cloudu 4ct, resp.
Smlouvu (i) porušuje méně závažným způsobem opakovaně, a to přes výzvu společnosti 4ct ke
zdržení se porušování, nebo (ii) poruší závažným způsobem; jednání, kterým Účastník
dehonestuje či jinak poškozuje společnost 4ct nebo jiné Účastníky Platformy či Networku nebo
klienty či spolupracovníky 4ct či jiných Účastníků Platformy nebo Networku je bez dalšího
považováno za závažné porušení dle tohoto bodu (ii). Společnost 4ct může účast Účastníkovi
ukončit a zneplatnit jeho přístupové údaje okamžitě, o čemž Účastníka současně uvědomí
elektronickou poštou, spolu s uvedením důvodu ukončení účasti. Závazky Účastníka vůči 4ct nebo
jiným subjektům v Platformě nebo Networku tím nejsou dotčeny.
12. Ukončením účasti v Platformě se ukončuje rovněž účast Účastníka na všech Projektech, není-li
výslovně sjednáno jinak.
13. Účast v Platformě nelze převést na třetí osobu.
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III.

■ Nakládání s daty a informacemi, ochrana osobních údajů
1.

Odesláním registračního formuláře odesílatel uděluje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, v rozsahu potřebném pro naplnění účelu Platformy, na dobu trvání členství
v Platformě či v Networku, společnosti souhlas ke shromažďování, zpracování a uchování svých
osobních údajů, jakož i osobních údajů všech při registraci nebo později identifikovaných fyzických
osob, a to údajů uvedených v registračním formuláři, nebo následně společnosti 4ct sdělených
nebo zpřístupněných; udělený souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoli písemně odvolat. Společnost
4ct, jako správce údajů dle zákona č 101/2000 Sb. se zavazuje s údaji nakládat a chránit je
v souladu s předmětným zákonem.

2.

Odesláním registračního formuláře odesílatel rovněž uděluje společnosti 4ct souhlas se zasíláním
obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, s tím, že souhlas lze kdykoli odvolat postupem uvedeným v příslušném
obchodním sdělení.

3.

Bez ohledu na výše uvedené je společnost 4ct či jiný Účastník oprávněn zasílat Účastníkovi
elektronické zprávy, ať již elektronickou poštou či prostřednictvím interních komunikačních
prostředků v rámci Platformy, jejichž obsah přímo souvisí s provozem a účelem Platformy či
Networku, podmínkami jejich fungování a užívání, změnami VP či jiných pravidel e/nebo manuálů,
jakož i sdělení, která přímo souvisejí s konkrétní obchodní komunikací v rámci Platformy. Tato
sdělení nemají charakter reklamního sdělení, svou povahou jde o organizační sdělení nezbytná
pro řádné fungování Platformy a naplňování jejich cílů a účelu, a zasílání takových sdělení je
nezbytně spojeno s účastí v Platformě a může tak být zrušeno pouze společně s ukončením účasti
v Platformě.

4.

Registrací v Platformě Účastník rovněž souhlasí s možností být kontaktován jinými Účastníky za
účelem zaslání obchodního sdělení, poptávky, nabídky nebo jiného sdělení, jehož účelem je
navázání nového obchodního vztahu nebo komunikace v rámci stávajícího obchodního vztahu. I
v případě, že je mezi Účastníky navázána obchodní spolupráce bez účasti společnosti 4ct, mají po
dohodě se společností 4ct příslušní Účastníci právo uvádět v souvislosti s takto navázanou
obchodní spoluprací a jejími výsledky, včetně propagačních materiálů, logo 4ct, resp. svou
příslušnost k Platformě.

5.

Společnost 4ct ani Účastník nemá právo poskytovat žádné informace o probíhajících komunikacích
v Platformě třetím osobám nebo Účastníkům, kteří nejsou přímými účastníky těchto komunikací,
bez souhlasu účastníků takových komunikací. Předchozí věta se nevztahuje na informace, údaje
a komunikace, které jsou na Webu 4ct nebo v Cloudu 4ct přístupné veřejnosti nebo neuzavřenému
okruhu Účastníků.

6.

Účastník si je vědom toho a souhlasí s tím, že část údajů a informací zadaná při registraci, resp.
kdykoli později po dobu účasti v Platformě, bude veřejně přístupná na Webu 4ct, část údajů a
informací nebude veřejně přístupná, nicméně bude dostupná ostatním Účastníkům – stupeň
veřejnosti jednotlivých údajů a informací je uveden v registračním formuláři, jakož i v dalších
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dokumentech, jejichž vyplnění je na Zájemci, resp. Účastníkovi požadováno nebo je mu na
dobrovolné bázi umožněno.
7.

Účastník není oprávněn užít údaje a informace o jiném Účastníkovi nebo společnosti 4ct, ledaže
by šlo o užití se souhlasem společnosti 4ct nebo dotčeného Účastníka v souvislosti s fungováním
Platformy. Účastník zejména nemá právo údaje a informace o jiném Účastníkovi nebo o společnosti
4ct zveřejňovat, shromažďovat, uchovávat ani jinak zpracovávat. Tento zákaz se netýká údajů,
které jsou veřejně dostupné nebo s jejichž užitím a způsobem užití byl udělen výslovný souhlas
subjektem takových údajů.

8.

Účastník je povinen nakládat se všemi informacemi a daty, o kterých se dozví v rámci své účasti
v Platformě, jako s tajnými a důvěrnými, nebude-li výslovně uvedeno jinak, a veškeré takové
informace a data chránit před odcizením, zveřejněním, zpřístupněním neoprávněným osobám a
jakémukoli neoprávněnému užití, vyjma informací a dat, které jsou veřejně dostupné na Webu 4ct.

9.

Účastník je povinen zabezpečit veškerá svá zařízení (PC, notebook, tablet, smartphone apod.)
dostatečným způsobem proti zneužití, zejména v případě, využívá-li lokální synchronizaci dat
uložených v Cloudu 4ct do svého zařízení, aby bylo eliminováno nebezpečí přístupu
neoprávněných osob k takovým datům a/nebo jakékoli kopírování, využití či zneužití předmětných
dat.

10. V případě ztráty či odcizení zařízení, v němž je nastavena lokální synchronizace dat uložených
v Cloudu 4ct, je Účastník povinen neprodleně kontaktovat společnost 4ct na adrese
platform@4ctplatform.eu, případně pověřeného IT pracovníka, za účelem okamžitého zneplatnění
přihlašovacích údajů a vygenerování nových. Účastník je oprávněn změnit si přístupové heslo
rovněž sám, o odcizení či ztrátě zařízení s uloženými daty je nicméně i v takovém případě povinen
společnost 4ct bezodkladně informovat.

IV.

■ Práva duševního vlastnictví, autorská práva
1.

Veškerý obsah umístěný na Webu 4ct nebo v Cloudu 4ct, včetně počítačových programů,
interaktivních databází, grafického designu, textu, audio a vide prvků a jiných objektů tvořících Web
4ct a prostředí Platformy, resp. Cloudu 4ct je objektem práv duševního vlastnictví, který je chráněn
zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je nepřípustné jakékoli
jeho kopírování, rozšiřování, rozmnožování, půjčování, vystavování bez výslovného souhlasu
společnosti 4ct e/nebo dotčeného Účastníka a/nebo autora, rovněž jako jakýkoli neoprávněný
zásah do Webu 4ct nebo Cloudu 4ct, přesahující oprávněné a správné užívání Účastníkovi
dostupných nástrojů.

2.

Žádný obsah na Webu 4ct nebo v Cloudu 4ct nemůže být použit žádným jiným způsobem a pro
žádný jiný účel, než pro jaký je určen společností 4ct a/nebo příslušným Účastníkem a/nebo
autorem, ledaže by k takovému užití byl udělen předchozí písemný souhlas všech dotčených osob.

3.

Na veškerý obsah veřejně dostupný na Webu 4ct, který Účastník a/nebo společnost 4ct na Web
4ct umisťuje, poskytuje Účastník, resp. společnost 4ct nevýhradní právo jiným Účastníkům, resp.
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společnosti 4ct a jakýmkoli jiným návštěvníkům Webu 4ct na jeho prohlížení, sdílení, zpracování,
kopírování a vytištění kopií, vždy se zachováním odkazu na autora příslušného obsahu bez
jakýchkoli dalších zásahů nebo pozměňování. Souhlas dle předchozí věty se uděluje jen pro
nekomerční využití kromě případů, kdy takové využití může způsobit škodu společnosti 4ct,
Účastníkovi či třetím osobám.
4.

Účastník si je vědom toho, že je zakázáno na Web 4ct či do Cloudu 4ct umisťovat obsah, který
a. porušuje autorská práva třetích osob, práva průmyslového vlastnictví, obchodní
tajemství, práva na ochranu osobnosti a osobních údajů, či jakákoli jiná práva třetích
osob;
b. obsahuje nabídku padělků, duplikátů, kradených věcí, služeb seznamovacích,
eskortních, intimních, služeb a zboží okultních apod.,
c. propaguje rasovou, genderovou, náboženskou či jinou nenávist a/nebo diskriminaci
a/nebo pobízí k násilí či k extremismu;
d. porušuje platnou legislativu, odporuje dobrým mravům či je jinak nevhodný.

5.

Veškeré zásady a závazky týkající se nakládání s informacemi, osobními údaji, dokumenty a daty
je Účastník povinen dodržovat nejen po dobu své účasti v Platformě, ale i po jejím ukončení.

V.

■ Další obecná pravidla účasti v platformě
1.

Každý Účastník je povinen dodržovat pravidla a zásady stanovené těmito VP, jakož i pravidla
obsažená v jiných dokumentech či manuálech na Webu 4ct či v Cloudu 4ct, resp. ustanovení
Smlouvy a všech jejích dodatků či příloh.

2.

Každý Účastník je povinen svým jednáním přispívat k důstojné propagaci a zachování a upevnění
dobrého jména Platformy, včetně dobrého jména společnosti 4ct a obchodní značky 4ct, přispívat
k rozšíření povědomí a kladného mínění o nich, resp. zdržet se jakéhokoli jednání, kterým by
Platforma a/nebo Network a/nebo společnost 4ct a/nebo ostatní Účastníci či jiné s nimi spojené
osoby byli nebo mohli být jakkoli dehonestováni, snižováni, či jinak negativně ovlivněni.

3.

Účastník je oprávněn recipročně požadovat dodržování relevantních pravidel a zásad dle odst. 1 a
2 tohoto článku ze strany společnosti 4ct, jakož i ostatních Účastníků a je povinen a zároveň
oprávněn na jednání ostatních Účastníků, případně společnosti 4ct, kterým jsou předmětná
pravidla a zásady porušovány, společnost 4ct upozornit.

4.

Společnost 4ct nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu či jinou újmu, která na straně
Účastníka vznikne porušením pravidel a zásad popsaných výše ze strany jiného Účastníka.

5.

Každý Účastník se zavazuje seznámit se s manuály pro užívání veškerých nástrojů, které mu
budou v rámci jeho typu účasti v Platformě poskytnuty k užívání a užívat veškeré nástroje tak, aby
byla minimalizována pravděpodobnost jejich poškození a zejména pravděpodobnost poškození,
ztráty či nežádoucího zveřejnění dat nacházejících se na Webu 4ct nebo v Cloudu 4ct.

6.

Účastník není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu v Platformě a přístup do
Platformy třetím osobám a v případě, umožní-li, ať již úmyslně nebo z nedbalosti přístup do
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Platformy třetí osobě, pak Uživatel v plném rozsahu odpovídá za veškerou škodu tím vzniklou.
Vznik škody či jiné újmy v důsledku přístupu nepovolané třetí osoby do Platformy, jíž byl přístup do
Platformy umožněn jednáním či opomenutím Účastníka, se má za závažné porušení těchto VP ze
strany Účastníka ve smyslu čl. II odst. 11 těchto VP.
7.

V případě, bude-li mít Účastník podezření, že jeho přístupové údaje do Platformy byly použity či
zneužity třetí osobou, nebo takové použití či zneužití hrozí, je Účastník povinen o tom bezodkladně
informovat společnost 4ct prostřednictvím e-mailu na adresu platform@4ctplatform.eu. Společnost
4ct provede potřebné kroky k zamezení dalšího zneužití a vygeneruje Účastníkovi přístupové údaje
nové. Účastník je oprávněn změnit si přístupové heslo rovněž sám, jeho informační povinnost dle
první věty tím není dotčena.

8.

Je-li Účastník právnickou osobou, je povinen zajistit a odpovídá za to, že veškeré povinnosti
Účastníka budou dodržovat všechny fyzické osoby, prostřednictvím kterých Účastník v Platformě
vystupuje, resp. prostřednictvím kterých se účastní jednotlivých aktivit v Platformě.

9.

Účastník je při svých činnostech, tam, kde je to relevantní, povinen uvádět logo Platformy, zejména
na svých propagačních materiálech, včetně internetových stránek, jakož i na veškerých výstupech
vypracovaných Účastníkem v rámci Platformy nebo ve spojitosti s jeho účastí v Platformě.

VI.

■ Profil účastníka a typy účasti v platformě
1.

Bezodkladně po uzavření Smlouvy je Účastník povinen vyplnit údaje o své osobě na Webu 4ct
(dále jen „Profil“), které budou přístupné výhradně jen společnosti 4ct pro účely organizace činností
Platformy a jejích projektů, nebude-li výslovně, buď přímo v těchto VP nebo při zadávání daného
údaje, uvedeno, že určitý údaj v Profilu je přístupný všem Účastníkům, resp. určitému okruhu
Účastníků. Základními údaji, povinně zadávanými do Profilu, jsou (kromě základních identifikačních
údajů) zejména údaje uvedené níže, jakož i další údaje, jejichž vyplnění bude po Účastníkovi po
registraci vyžadováno:
a) činnosti, které je Účastník schopen, ochoten a oprávněn v rámci Platformy vykonávat
(dále jen „Činnosti“); Účastník je povinen zadat minimálně jednu Činnost; Účastník –
právnická osoba je povinen zadat ke každé Činnosti alespoň jednu fyzickou osobu,
prostřednictvím které je připraven Činnost vykonávat; údaj o Činnostech je přístupný
pro všechny Účastníky;
b) základní časová dostupnost Účastníka pro provádění jednotlivých Činností (dále jen
„Dostupnost“) – orientační přehled dnů či hodin, kdy je Účastník v rámci Platformy
obecně připraven Činnosti vykonávat; u Účastníka – právnické osoby se uvede
Dostupnost jednotlivých fyzických osob u jednotlivých Činností; údaj o Dostupnosti je
přístupný všem Účastníkům Platformy;
c) orientační cenové požadavky Účastníka ve vztahu k jednotlivým Činnostem, případně
i ve vztahu k jednotlivým fyzickým osobám pro tu kterou Činnost (dále jen „Cenové
požadavky“) představující orientační představu Účastníka o cenových relacích za
jednotlivé Činnosti, a to ve formě ocenění časové/výkonové jednotky Činnosti pro (i)
soukromý sektor, (ii) veřejný sektor; v případě časového ocenění ve formě sazby za
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hodinu a/nebo den práce; informace o Cenových požadavcích je přístupná pouze
společnosti 4ct.
2.

Vyplněný Profil se má za přílohu a součást Smlouvy, a to vždy jeho nejaktuálnější verze.

3.

Účastník je povinen uvést do Profilu veškeré povinně požadované údaje, uvést údaje pouze
pravdivé a nijak nezkreslené a zavazuje se veškeré údaje v Profilu bezodkladně aktualizovat,
dojde-li k jejich změně. Porušení povinnosti dle předchozí věty se má za méně závažné porušení
těchto VP ve smyslu čl. II odst. 11 těchto VP.

4.

Jakožto účastník Platformy se Účastník stává součástí užšího okruhu osob, které jsou
potenciálními účastníky jednotlivých projektů, pro které bude Platforma, pod organizací 4ct,
poskytovat své služby a dodávky (dále jen „Projekty“). Účastník však nemá právo požadovat, aby
byl do jakéhokoli Projektu zařazen jako dodavatel; účast na Projektu Účastník získá přijetím
nabídky učiněné ze strany společnosti 4ct, přičemž společnost 4ct je oprávněna učinit nabídku na
účast na Projektu více Účastníkům s tím, že účastníkem Projektu se stane ten Účastník nebo
Účastníci, kteří se dle kritérií společnosti 4ct jeví jako nejvhodnější.

5.

Účast v Platformě existuje ve dvou níže popsaných podobách, přičemž po dobu účasti v Platformě
se, v závislosti na okolnostech rozhodných pro ten který typ účasti, může typ účasti Účastníka
opakovaně měnit; aktuální typ účasti bude vždy uveden v Profilu Účastníka:
a) Standardní Účastník – Účastník, který je již od zahájení své účasti v Platformě povinen
hradit za služby a jiná plnění poskytované mu ze strany společnosti 4ct v souvislosti
s jeho účastí v Platformě měsíční poplatek ve výši a datech splatnosti stanovených
Smlouvou (dále jen „Poplatek“), díky čemuž je po celou dobu své účasti v Platformě
(resp. po dobu trvání statusu Standardního Účastníka a při řádném hrazení Poplatku)
oprávněn využívat nástroje Platformy v plném rozsahu, včetně licence Microsoft Office
365;
b) Účastník, který od zahájení své účasti v Platformě až do dne, kdy se stane Účastníkem
prvního Projektu a dále vždy v období, kdy se nebude aktuálně účastnit žádného
Projektu, nepodléhá povinnosti platit Poplatek (dále také jen „Neaktivovaný
Účastník“), není-li ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak (zejména v případě, poskytujeli 4ct Neaktivovanému Účastníkovi na jeho žádost zpoplatněná plnění specifikovaná ve
Smlouvě). Ode dne, kdy se Účastník dle tohoto písm. b) stane v souladu s čl. VII: odst.
4 těchto VP účastníkem Projektu, pokud byl před zahájením účasti na Projektu
Neaktivovaným Účastníkem (dále jen „Aktivovaný Účastník“, „Aktivace“), je
Aktivovaný Účastník povinen začít hradit Poplatek ve výši a způsobem stanovenými
Smlouvou a je povinen hradit jej po celou dobu, po kterou se účastní jakéhokoli Projektu
či Projektů.
Ustanovení těchto VP hovořící o „Účastníkovi“ se vztahují jak na Standardního Účastníka, na
Neaktivovaného Účastníka, tak na Aktivovaného Účastníka, není-li výslovně stanoveno nebo neníli z kontextu a/nebo smyslu příslušného ustanovení zřejmé, že se dané ustanovení týká jen určitého
typu Účastníka.

6.

V případě Účastníka, který je v souladu s předchozím odst. 5 tohoto článku VP a/nebo v souladu
se Smlouvou povinen hradit Poplatek, se prodlení s úhradou Poplatku delší než 30 dnů považuje
za závažné porušení těchto VP ve smyslu čl. II odst. 11 těchto VP. .
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7.

Účastník, hradí-li řádně a včas sjednaný Poplatek, má právo v rámci a pro účely své činnosti
v Platformě užívat nástroje, aplikace a další vybavenost, podporu a služby poskytované a
zajišťované společností 4ct, a to zejména licenci Microsoft Office 365 specifikovanou ve Smlouvě,
administrativní podporu a další nástroje poskytované a zajišťované v daném čase pro Účastníky
Platformy. Neaktivovanému Účastníkovi jsou plnění dle předchozí věty poskytována jen tehdy, jeli současně Smlouvou sjednán Poplatek, přičemž Neaktivovaný Účastník (není-li Smlouvou
dohodnuto jinak), má pouze limitovaný přístup do části Webu 4ct a nástrojů Platformy, nevyžadující
zpoplatněnou licenci Microsoft Office 365. Účastníkovi můžou být na základě dohody se
společností 4ct rovněž pronajaty potřebné pracovní prostředky, například notebook, tablet či
podobná zařízení. Rozsah a specifikace jednotlivých nástrojů a podpory, poskytovaných
Účastníkovi dle tohoto odstavce, se může v čase měnit a je závislá rovněž na momentálním
zařazení Účastníka v rámci Projektu a jeho aktuálních činnostech v Platformě; podrobnosti jsou
stanoveny ve Smlouvě.

VII.

■ Projekty, účast na projektech
1.

Platforma je ustanovena s cílem koordinovat spolupráci Účastníků tak, aby prostřednictvím
Platformy a pod její záštitou mohli Účastníci poskytovat klientům přidanou hodnotu díky možnosti
nabídnout v rámci Platformy ucelený a koordinovaný soubor více profesí a účastnit se tak Projektů
zejména v oblasti rozvoje či transformace území, developerských projektů, urbanistických projektů,
jakož i dalších projektů a zakázek, k účasti na nichž bude mít Platforma, prostřednictvím svých
Účastníků, dostatek odborných znalostí a zkušeností.

2.

Za sjednávání Projektů a uzavírání smluv s klienty-zadavateli Projektů, jakož i za zapojení
Účastníků a jejich koordinaci při účasti na Projektech, je zodpovědná společnost 4ct, která
jednotlivými činnostmi při koordinaci Projektů pověřuje k tomu určeného koordinátora Projektu či
Project leadera nebo jinou pověřenou osobu.

3.

Má-li společnost 4ct zájem na tom, aby se Účastník zapojil do Projektu, zašle Účastníkovi
prostřednictvím interního elektronického komunikačního systému Platformy nabídku na zapojení
se do Projektu, včetně navrhovaných podmínek vycházejících z možností Projektu a z údajů
v Profilu Účastníka, obsahující dostatečně určitý popis předmětu činnosti Účastníka, termíny, výši
odměny, trvání Projektu, včetně požadavku na zahájení a trvání prací Účastníka a další nezbytné
náležitosti (dále jen „Nabídka“). Má-li Účastník o zapojení do Projektu zájem, bezodkladně,
nejpozději ve lhůtě v Nabídce stanovené, Nabídku dle předchozí věty potvrdí, případně zašle
společnosti 4ct připomínky k Nabídce. Je-li Nabídka Účastníkem potvrzena nebo jsou-li připomínky
Účastníka ze strany společnosti 4ct akceptovány, a společnost 4ct výslovně potvrdí, že Účastníka
do Projektu zařazuje, stává se Účastníkem přijatá a ze strany společnosti 4ct potvrzená finální
verze Nabídky závazným dodatkem ke Smlouvě (dále jen „Projektový dodatek“). Potvrzení
Nabídky ze strany Účastníka ještě není uzavřením Projektového dodatku, neboť s ohledem na
čl. VI. odst. 4 těchto VP je konečná volba na straně společnosti 4ct.

4.

Uzavřením Projektového dodatku, resp. od data uvedeného v Projektovém dodatku, se Účastník
stává účastníkem/dodavatelem Projektu.
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5.

Po uzavření Projektového dodatku budou Účastníkovi zpřístupněny projektové složky v Cloudu 4ct
týkající se daného Projektu a obsahující veškeré informace a podklady týkající se Projektu, jakož i
informace o ostatních účastnících Projektu (dále jen „Projektové složky“). Po celou dobu práce
na Projektu je Účastník povinen veškeré dokumenty týkající se Projektu ukládat v Projektové
složce, zajistit jejich synchronizaci a uložení aktuální verze, jakož i komunikovat s ostatními
účastníky Projektu v dané Projektové složce. Účastník převádí okamžikem uložení dokumentů do
Projektové složky na společnost 4ct veškerá převoditelná práva duševního vlastnictví týkající se
daného dokumentu a jeho obsahu; pro účely nepřevoditelných práv duševního vlastnictví Účastník
zároveň poskytuje společnosti 4ct licenci s právem podlicence k užití daného dokumentu a jeho
obsahu na dobu 20 let, avšak vše jen pro využití v rámci Platformy nebo v souvislosti s její činností.
Odměna za převod práv a licenci je součástí odměny, která Účastníkovi náleží za práci na Projektu,
resp. za činnost v Platformě.

6.

Účastník se zavazuje vstupovat pouze do těch Projektových složek, které jsou mu z důvodu účasti
na Projektu nebo z rozhodnutí společnosti 4ct zpřístupněny a zavazuje se zdržet se jakýchkoli snah
o přístup do jiných částí Cloudu 4ct. Porušení tohoto ustanovení se má za závažné porušení těchto
VP dle čl. II odst. 11.

7.

Účastník se zavazuje data přístupná v Projektových složkách používat pouze k práci spojené
s relevantním Projektem. Jakákoli neautorizovaná změna dat, případně jejich použití mimo
projektovou činnost je považována za zvláště závažné porušení těchto VP dle čl. II odst. 11.

VIII.

■ Financování provozu platformy
Z každého Projektu získaného Platformou budou vždy 4 % z celkové částky bez DPH zaplacené
zadavatelem Projektu (klientem) za poskytnutí služeb Platformy, prostřednictvím jejích Účastníků,
odložena za účelem vytvoření prostředků pro úhradu rozvoje a fungování Platformy (dále jen
„Rozvojové prostředky“); Rozvojové prostředky nebudou fyzicky odděleny na zvláštním bankovním
účtu, nicméně bude o nich zvlášť účtováno. Účastník je s uvedeným způsobem financování potřeb a
rozvoje Platformy srozuměn a plně s ním souhlasí a je si vědom toho, že na prostředky určené coby
Rozvojové prostředky nevzniká Účastníkovi žádný nárok, a to ani po zániku účasti v Platformě. Za
hospodaření s Rozvojovými prostředky odpovídá společnost 4ct, která se zavazuje nakládat s nimi
racionálně a hospodárně a jen za výše popsaným účelem.
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IX.

■ Závěrečná ustanovení
1.

Veškerá sdělení, zprávy, dokumenty a jiná korespondence bude Účastníky zasílána
prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků v rámci Platformy a nebude-li prokázáno
jinak, má se za doručenou třetím pracovním dnem po jejím odeslání.

2.

Společnost 4ct si vyhrazuje právo tyto VP v případě potřeby změnit. Nová pravidla, pozměňující
nebo nahrazující tyto VP, jsou platná, účinná a pro Účastníky závazná okamžikem jejich zveřejnění
v Cloudu 4ct, nebo pozdějším dnem, který společnost při zveřejnění nových VP uvede. Práva a
závazky již vzniklé dle původních VP nejsou změnami ve VP dotčeny.

3.

Společnost 4ct má právo z vážných důvodů existenci Webu 4ct a/nebo Platformy kdykoli zrušit,
případně strukturu a/nebo činnosti Webu 4ct a/nebo Platformy upravit a reorganizovat, o čemž
budou Účastníci v dostatečném předstihu vyrozuměni. Společnost 4ct je přitom povinna postupovat
tak, aby co nejvíce šetřila práva a oprávněné zájmy Účastníků.

4.

V případě jakýchkoli sporů mezi Účastníkem a společností 4ct nebo mezi Účastníky mezi sebou,
se Účastník i společnost 4ct zavazují řešit veškeré sporné záležitosti včas, bezodkladně po jejich
vzniku a vynaložit veškeré úsilí, aby k jejich vyřešení došlo smírnou cestou. Před zahájením
soudního řízení proti 4ct nebo proti jinému Účastníku je Účastník povinen prokazatelně a vážně se
o smírné a mimosoudní řešení pokusit. Až v případě, nebude-li smírné a přátelské řešení sporu
možné, budou spory řešeny příslušnými soudy České republiky.

V Praze dne 10.8.2016
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