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Všeobecné obchodní podmínky TeamUP pro využívání služeb nabízených v rámci produktu TeamUP,
poskytovaných Univerzitou Palackého v Olomouci (vše dále jen „TeamUP“) prostřednictvím on-line
portálu www.TeamUP.cz
Identifikační a fakturační údaje TeamUP:
Název
Univerzita Palackého v Olomouci
IČ
61989592
Právní forma subjektu
Veřejná vysoká škola (režim existence dle zák. č.
111/1998 Sb.)
Adresa sídla – ulice
Křížkovského 511/8
Adresa sídla – místo
Olomouc
Adresa sídla – PSČ
771 47
Adresa sídla – stát
Česká republika
IČ
61989592
Číslo účtu
19-1096330227/0100
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Úvodní ustanovení
TeamUP vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky a užívání elektronických systémů
TeamUP (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“).
Všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré smluvní vztahy, do nichž TeamUP vstupuje
v souvislosti s užíváním jeho elektronických systémů, včetně smluvních vztahů, které se týkají
automatizovaného zpracování dat v oblasti analýz virtuálních a semivirtuálních týmů.
Definice elektronických systémů je uvedena níže v čl. 3 Všeobecných obchodních podmínek.
Elektronické systémy TeamUP jsou určeny pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty.

Úprava právních vztahů
Ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se vztahují na smluvní vztahy uvedené
v jejich čl. 1.2.
Odchylná ujednání ve smlouvě uzavřené případně mezi smluvními stranami ve smyslu čl. 10
odst. 10.2 mají přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami.
Otázky neupravené smlouvou ani Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
Užití TeamUP a spory ze smluvních vztahů ve smyslu čl. 1.2 Všeobecných obchodních
podmínek se řídí zákony ČR a to i v případě, že uživatel TeamUP užívá ze zahraničí.

Definice použitých pojmů
Pojmy použité v textu Všeobecných obchodních podmínek mají následující význam:
Elektronické systémy TeamUP:
Internetové stránky www.TeamUP.cz, počítačové programy vytvořené TeamUP určené k užívání
ze strany uživatelů prostřednictvím webového rozhraní na www.TeamUP.cz.
Užívání elektronických systémů TeamUP:
Procházení, čtení a zápis, tj. vložení dat do elektronických systémů TeamUP ve smyslu čl. 4. odst.
4.1 a 4.2 těchto Všeobecných obchodních podmínek (, které jsou přístupné po předchozí
registraci dle pokynů elektronických systémů TeamUP).
Uživatel:
Každá osoba (zaregistrovaná na internetových stránkách TeamUP či osoba, která získala ke
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stránkám přístup od zaregistrované osoby, nejčastěji člen virtuálního týmu), která používá
elektronické systémy TeamUP dostupné na počítačové síti internet anebo používající
elektronické systémy TeamUP formou aplikací instalovaných na zařízeních připojených
k počítačové síti internet.
Virtuální tým:
Virtuálním týmem se rozumí tým spolupracovníků, kteří spolu komunikují výhradně
prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
Semivirtuální tým:
Semivirtuálním týmem se rozumí tým, jehož členové spolu komunikují osobně a prostřednictvím
informačních a komunikačních technologií.
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Přehled služeb TeamUP
TeamUP Basic
Služba umožňující analýzu základních parametrů fungování virtuálních nebo semivirtuálních
pracovních týmů na základě psychodiagnostického hodnocení vložených dat od všech členů
semivirtuálních či virtuálních týmů do elektronických systémů TeamUP, kdy v návaznosti na
vložení těchto dat formou vyplnění diagnostického dotazníku, umístěného na webovém
rozhraní www.TeamUP.cz, všemi členy týmu zadavatel obdrží souhrnnou diagnostiku týmu v
dimenzích Důvěra, Spolupráce, Komunikace a Znalost technologií. Vyhodnocení vložených dat
v tomto smyslu je bez osobní konzultace. Jedná se o analýzu vložených dat vybraných škál
z diagnostického dotazníku. Výsledkem této služby je písemná zpráva s vyhodnocením
(diagnostikou) týmu vložená do účtu Uživatele vytvořeného pro uživatele po odeslání
objednávky ve smyslu čl. 10 odst. 10.1 Všeobecných obchodních podmínek ze strany TeamUP
v elektronickém systému TeamUP.
Tato služba je poskytována za cenu dle ceníku umístěného v elektronických systémech
TeamUP.
TeamUP Complete
Služba umožňující širokou analýzu parametrů fungování virtuálních nebo semivirtuálních
pracovních týmů na základě psychodiagnostického hodnocení vložených dat do elektronických
systémů TeamUP od všech členů semivirtuálních či virtuálních týmů do elektronických systémů
TeamUP, kdy v návaznosti na vložení těchto dat formou vyplnění diagnostického dotazníku,
umístěného na webovém rozhraní www.TeamUP.cz, všemi členy týmu zadavatel obdrží
souhrnnou diagnostiku týmu v celkem deseti dimenzích, přičemž bude rovněž diagnostikována
vývojová fáze týmu.
Výsledkem této služby je písemná zpráva s vyhodnocením (diagnostikou) týmu, která obsahuje
analýzu jednotlivých dimenzí dle diagnostického dotazníku a dále obsahuje expertní
vyhodnocení a doporučení pro daný tým. Tato zpráva bude vložená do účtu Uživatele
v Elektronickém systému TeamUP.
Tato služba je poskytována za cenu dle ceníku umístěného v elektronických systémech
TeamUP.
Poradenství
Poradenství je odborná a specializovaná činnost zajištěna expertními pracovníky TeamUP,
která je zaměřena na oblast řízení semivirtuálních a virtuálních týmů. Jedná se o poradenskou
činnost napomáhající k rozvoji jednotlivců i celého týmu v různých odvětvích.

Odpovědnost za obsah prezentovaných informací
Uživatelé mohou data obsažená ve zprávě, která je výsledkem příslušné výše uvedené služby,
užít jen pro svou vlastní potřebu v rámci hodnoceného pracovního týmu.
Nakládání s daty obsaženými ve zprávě, která je výsledkem příslušné výše uvedené služby, vůči
třetím osobám přinášející uživateli TeamUP příjmy či nefinanční benefity je zakázáno.
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Zpřístupnění produktu TeamUP ze strany jakékoliv osoby dalším osobám je možné jen formou
odkazu na stránky TeamUP. V odkazu musí být uvedeno, že produkt TeamUP poskytuje
Univerzita Palackého v Olomouci nezávisle na dané třetí straně.
Body 5.1 - 5.3 neplatí, pokud se TeamUP a třetí osoba písemně dohodnou na licenci.

Nakládání s prezentovanými informacemi
TeamUP nenese odpovědnost za uchování dat vložených do elektronických systémů TeamUP
ve smyslu čl. 4. odst. 4.1 a 4.2 Všeobecných obchodních podmínek.
TeamUP je oprávněn kontrolovat obsah informací podle článku 5. Všeobecných obchodních
podmínek. TeamUP je oprávněn upozornit uživatele nebo třetí stranu na rozpor jeho jednání
s Všeobecnými obchodními podmínkami a požadovat okamžitou nápravu.
TeamUP si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti
užívání elektronických systémů TeamUP uživatelem či třetí stranou, kteří opakovaně či
podstatně porušili tyto Všeobecné obchodní podmínky.

Předání podkladů a termín zahájení služeb
Uživatelé vkládají data do elektronických systémů TeamUP (dále též jako „systém“ či „systém
TeamUP“) na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. Údaje týkající se automatizovaného
zpracování dat v oblasti lidských zdrojů jsou přijímány elektronickou cestou pomocí
elektronických systémů TeamUP.
Údaje vkládané do systému TeamUP jsou chráněny heslem, které si zvolil uživatel. TeamUP
nenese odpovědnost za zneužití informací z důvodu prolomení takového hesla.
Uživatel je odpovědný za vložení dat v odpovídající kvalitě a dle pravdy.
Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, pro služby definované v bodech 4.1 Všeobecných
obchodních podmínek TeamUP garantuje započetí s plněním služby okamžitě po obdržení
úplných dat od všech členů virtuálního týmu, nejpozději však do 24 hodin od obdržení úplných
dat od všech členů virtuálního týmu.
Termín započetí služby ze strany TeamUP v případě služeb poskytovaných dle bodu 4.2
Všeobecných obchodních podmínek je následující pracovní den od obdržení 100 % finančních
prostředků ceny za poskytnutí této služby podle čl. 11 Všeobecných obchodních podmínek na
účet TeamUP uvedený v záhlaví těchto Všeobecných obchodních podmínek a zároveň obdržení
úplných dat od všech členů virtuálního týmu dle toho, co nastane později. Služba bude
dokončena do deseti pracovních dnů od započetí.
Termín započetí a dokončení služby ze strany TeamUP v případě služeb poskytovaných dle
bodu 4.3 Všeobecných obchodních podmínek je dle individuálního harmonogramu
odsouhlaseného uživatelem v rámci akceptace nabídky TeamUP ve smyslu čl. 9 odst. 9.3
těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Utajení podkladů a informací, zachování mlčenlivosti
Uživatelé se zavazují zachovávat vůči třetím stranám mlčenlivost o důvěrných informacích.
Za důvěrné informace se považují veškeré informace a údaje, které se smluvní strany dozví
v přímé i nepřímé souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci s TeamUP, zejména všechna
data, výkresy, filmy, dokumentace, počítačová média, obchodní a platební podmínky, grafické
návrhy a informace všech druhů a v jakékoli formě, hmotné či nehmotné, které jsou vzájemně
poskytovány smluvními stranami písemně, elektronicky nebo ústně, při prezentaci či jinak
za účelem vzájemné spolupráce. Jakékoli tiskové prohlášení nebo veřejné oznámení týkající se
vzájemné spolupráce podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany TeamUP.
TeamUP si vyhrazuje právo uchovávat a používat data obsažená ve výše zmíněných
diagnostických dotaznících a zprávách pro vzdělávání, výzkum a vývoj. Osobní data jsou
považována za tajná a je s nimi takto nakládáno. Anonymizovaná data mohou být
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prezentována způsobem dle uvážení TeamUP. TeamUP si vyhrazuje právo zveřejnit, bez dalších
informací, obchodní firmy společností, které využívají jeho služeb, s uvedením této skutečnosti,
pro své marketingové účely.
Pokud si uživatel nepřeje užití informací dle bodu 8.2, je mu produkt poskytnut jako služba bez
vazby na VaV za cenu dle ceníku ve smyslu bodu 11.1.
Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li smluvní strana povinna důvěrnou
informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti.
Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na skončení doby účinnosti smlouvy uzavřené mezi
TeamUP a uživatelem.
TeamUP se zavazuje zachovávat veškeré bezpečnostní standardy ve vztahu k šíření
počítačových virů a ochrany počítačové sítě. TeamUP bere na vědomí, že je povinen dodržovat
veškeré právní předpisy vztahující se k ochraně dat a obchodnímu tajemství.

Objednávka, potvrzení objednávky a odmítnutí objednávky
Objednávky na služby poskytované elektronickou formou přijímá TeamUP především
prostřednictvím vyplnění a odeslání elektronického objednávkového formuláře po internetu,
který je přístupný na elektronických systémech TeamUP, a doplněním úplných dat od všech
členů virtuálního týmu do příslušného výše zmíněného diagnostického dotazníku. Jestliže
TeamUP vystaví potvrzení závazné objednávky uživatele zasláním e-mailové zprávy uživateli,
popř. umístěním potvrzení na účtu uživatele v rámci elektronických systémů TeamUP, je takto
uzavřena smlouva o poskytování služby TeamUP podle čl. 4 odst. 4.1 nebo 4.2.
TeamUP si vyhrazuje právo odmítnout objednávku do tří pracovních dnů od jejího obdržení
v případě, že:

ji podala osoba nebo zástupce společnosti, která v minulosti porušila své závazky
a povinnosti vyplývající ze Všeobecných obchodních podmínek;

realizace objednávky by byla v rozporu s obchodní politikou TeamUP;

realizace objednávky by byla v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku.
Objednávka služeb dle bodu 4.3 bude provedena na základě předchozí nezávazné poptávky
uživatele telefonicky či e-mailem. TeamUP na jejím základě vytvoří individuální nabídku a
odešle ji uživateli e-mailem. Smlouva o poskytování služby tohoto poradenství je uzavřena
následným potvrzením nabídky TeamUP uživatelem prostřednictvím e-mailu.

10 Uzavření smlouvy
10.1 Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena okamžikem odeslání potvrzení TeamUP ve smyslu čl.
9 odst. 9.1 nebo způsobem uvedeným v čl. 9 odst. 9.3;
10.2 TeamUP si vyhrazuje právo podle aktuální situace vyžadovat uzavření písemné smlouvy
s vlastnoručními podpisy stran na jedné listině, o čemž včas uživatele vyrozumí.
10.3 Uživatel uzavřením smlouvy nebo zasláním objednávky výslovně a bez jakýchkoli výhrad
souhlasí s:
 respektováním termínů a dalších podmínek poskytování služeb specifikovaných ve
Všeobecných obchodních podmínkách;
 respektováním technických možností média internet a elektronických systémů TeamUP;
 obsahem Všeobecných obchodních podmínek.

11 Cena za služby, fakturace
11.1 Za poskytnuté služby dle článku 4.1, 4.2 a 4.3 Všeobecných obchodních podmínek uhradí
uživatel TeamUP cenu dle ceníku služeb TeamUP platného ke dni doručení objednávky
TeamUP. Ceníky jsou zveřejněny v elektronických systémech TeamUP, tj. na webových
stránkách www.TeamUP.cz. Cena příslušné služby TeamUP se řídí vždy Ceníkem ve znění
zveřejněném na www.TeamUP.cz v době uzavření smlouvy o poskytnutí služby.
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11.2 Pokud není služba poskytnuta zdarma, cena je splatná na základě daňového dokladu – faktury.
TeamUP vystaví v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, uživatelovi fakturu do 15 dnů ode dne přijetí objednávky v případě
uzavření smlouvy dle čl. 10.1 nebo uzavření smlouvy mezi uživatelem a TeamUP v případě
uzavření smlouvy dle čl. 10.1 Faktura je splatná 14. den ode dne jejího vystavení, pokud není
písemně dohodnuto jinak.
11.3 Možným způsobem platby ceny za služby podle článku 4.2 Všeobecných obchodních podmínek
je bezhotovostní bankovní převod na číslo účtu v záhlaví těchto VOP.
11.4 Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje v případě služeb definovaných
v bodech, 4.1, 4.2 a 4.3 Všeobecných obchodních podmínek, pokud není služba poskytována
zdarma, první den poskytování služby ze strany TeamUP nebo den vystavení daňového
dokladu, a to ten den, který nastane dříve. V ostatních případech je datem uskutečnění
zdanitelného plnění první den poskytování služby ze strany TeamUP.
11.5 Uživatel nemá nárok na vrácení uhrazené ceny nebo slevu z ceny v případě nevyužití
objednaných služeb.
11.6 V případě, že uživatel je v prodlení s úhradou ceny nebo její jakékoli části po dobu delší než
14 kalendářních dnů oproti době splatnosti výše uvedené faktury, je TeamUP oprávněn
odstoupit od smlouvy o poskytování služeb TeamUP.
11.7 Uživatel souhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě.

12 Zprostředkování prodeje služeb TeamUP
12.1 Uživatel se zavazuje využívat služeb TeamUP výhradně pro svou vlastní potřebu. Při porušení
tohoto ustanovení je TeamUP oprávněn s okamžitou účinností ukončit spolupráci s takovým
uživatelem, vč. odstoupení od smlouvy o poskytování služby TeamUP, a požadovat po uživateli
náhradu škody tímto způsobené a dodatečného zadostiučinění.
12.2 Uživatel je oprávněn užít jakékoli obchodní značky či ochranné známky TeamUP pouze s
předchozím písemným souhlasem TeamUP.

13 Odstoupení od smlouvy, reklamace
13.1 TeamUP je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb TeamUP, jestliže:
 Uživatel je v prodlení se zaplacením jakýchkoli svých závazků vůči TeamUP;
 Uživatel poškozuje dobré jméno TeamUP.
13.2 Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu či plnění reklamovat
v následujících případech:
 Pokud nebyly provedeny dohodnuté služby ze strany TeamUP v kvalitě odpovídající
popisu produktu dle bodu 4. 1. a 4.2.
13.3 Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dojde k prokazatelnému úplnému
přerušení poskytování služeb ze strany TeamUP po dobu delší než 5 pracovních dnů vcelku,
vyjma případů, kdy je přerušení způsobeno vyšší mocí. Doba přerušení poskytování služby
počíná okamžikem, kdy dojde k přerušení poskytování služby a uživatel písemně nebo emailem vyrozumí TeamUP o přerušení služby a vyzve ji ke zjednání nápravy.
13.4 Uživatel dává souhlas dle § 1837 písm. a) zákona 89/2012 Sb. s možností splnění
poskytovaných služeb před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy a je si vědom,
že po splnění těchto služeb nemá právo na odstoupení od smlouvy. Za splnění se považuje
zpřístupnění výstupů v elektronickém systému nebo odeslání výsledku na e-mail Uživatele
uvedený v registraci při vyplňování objednávkového formuláře v rámci elektronických systémů
TeamUP. Bod 13. 4. se nepoužije, pokud se postupuje dle bodu 13.3.

14 Zánik smlouvy a sankce
14.1 Smlouva uzavřená mezi TeamUP a uživatelem zaniká:
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5 let po poskytnutí poslední služby a předání výsledků uživateli prostřednictvím
zpřístupnění na portále www.TeamUP.cz;
 odstoupením od smlouvy v souladu s článkem 13. Všeobecných obchodních podmínek.
14.2 V případě prodlení uživatele s úhradou ceny za služby oproti době splatnosti výše zmíněné
faktury vzniká TeamUP nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý
započatý den prodlení. Povinností hradit smluvní pokutu není dotčena povinnost k náhradě
škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. V případě prodlení TeamUP s plněním služby
vzniká uživateli nárok na slevu ve výši 1 % z dříve uhrazené částky za každý započatý pracovní
den prodlení.

15 Odpovědnost za škodu
15.1 Uživatel odpovídá za správnost vložených dat a TeamUP nenese odpovědnost za škody
způsobené interpretací nesprávně vložených dat uživatelem.
15.2 Algoritmus hodnocení virtuálních týmů je založen na současných vědeckých poznatcích a
vlastních statisticky ověřených výzkumech. Uživateli jsou poskytována v rámci objednaného
rozsahu služeb kompletní a statisticky správná data. TeamUP nenese odpovědnost za jakoukoli
následnou interpretaci dat uživateli, kterou písemně neodsouhlasil.
15.3 TeamUP neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení
TeamUP. “Vyšší mocí” se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli TeamUP. Jestliže vznikne stav vyšší moci na
straně TeamUP, zavazuje se TeamUP bez zbytečného odkladu uvědomit uživatele o této situaci
a její příčině. Nebude-li dohodnuto jinak, bude TeamUP pokračovat v realizaci svých závazků
vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití
dostupných alternativních prostředků tak, aby dostála smluveným závazkům.
15.4 Odpovědnost TeamUP za škodu způsobenou technickým a softwarovým zařízením TeamUP
v souvislosti s uzavřenou smlouvou mezi TeamUP a uživatelem je omezena na částku
uhrazenou uživatelem za služby na základě uzavřené smlouvy. TeamUP není povinen nahradit
uživatelovi škodu, kterou nemohla předpokládat v době uzavření smlouvy.

16 Autorská práva a ochranné známky
16.1 Grafické označení TEAMUP bylo přihlášeno k právní ochraně jako kombinovaná ochranná
známka náležející TeamUP.
16.2 Uživatel není oprávněn užít elektronické systémy TeamUP nebo jejich části jinak, než pro
vlastní potřebu. Zejména je zakázáno jejich užití formou rozšiřování a kopírování či další
technické zpracování bez písemné licenční smlouvy s TeamUP. Rovněž jsou zakázány jakékoliv
zásahy do technického nebo věcného obsahu internetových stránek ze strany uživatelů.
Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály získané v elektronických systémech TeamUP je přípustné
pouze pro vlastní potřebu. Takto získané materiály mohou být dále reprodukovány jen v podobě, ve
které byly uloženy, a vždy s odkazem na stránky TeamUP.

17 Rozhodné právo, dohoda o soudní příslušnosti
17.1 Smluvní strany sjednávají, že jejich právní vztahy vzniklé v souvislosti s jednáním o smlouvě o
službách TeamUP, s jejím uzavřením, plněním a z nich vyplývající se řídí právem České
republiky.
17.2 TeamUP a uživatel činí tímto dohodu dle úst. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, a sjednávají, že pro spory mezi nimi vzniklé je místně
příslušný obecný soud TeamUP, příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud
TeamUP. Smluvní strany rovněž sjednávají, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských

6

www.TeamUP.cz, info@teamup.cz

a obchodních věcech je místem plnění závazku místo sídla TeamUP, podle něhož volí
příslušnost soudu pro výše uvedené spory.

18 Zpracování osobních údajů, další využití údajů v elektronických systémech TeamUP
18.1 TeamUP prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů. Zpracování osobních údajů za účelem sjednávání a plnění smluv o
poskytování služeb TeamUP bylo registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů dne
17. 10. 2016.
18.2 TeamUP prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává v souvislosti s poskytováním
služeb a tyto poskytuje uživatelovi, zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů, je-li tento
zákonem vyžadován. TeamUP je oprávněn obrátit se na subjekt údajů s žádostí o ověření
správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, o nichž bude existovat opodstatněná
pochybnost týkající se jejich pravosti či správnosti, budou neprodleně zlikvidovány.
18.3 TeamUP se zavazuje zabezpečit ochranu integrity záznamů o udělení souhlasu se zpracováním
osobních údajů, které uchazeči vloží elektronickou cestou prostřednictvím elektronických
systémů TeamUP tak, aby uživatel jako správce mohl udělení souhlasu kdykoli doložit.

19 Korespondenční údaje
19.1 Korespondenční údaje TeamUP jsou následující:
TeamUP
Filozofická fakulta UP v Olomouci
Katedra aplikované ekonomie
Křížkovského 12
771 80 Olomouc
e-mail: info@TeamUP.cz
tel.: +420 585 633 317

20 Závěrečná ustanovení
20.1 TeamUP je oprávněn Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo
doplňovat. Smluvní vztah mezi TeamUP a uživatelem se řídí vždy Všeobecnými obchodními
podmínkami ve znění účinném v době uzavření smlouvy o poskytnutí služeb.
20.2 Všeobecné obchodní podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1.11.2016 a pozbývají
účinnosti nabytím účinnosti nových všeobecných obchodních podmínek s pozdějším datem
vydání. TeamUP je oprávněn znění těchto Všeobecných obchodních podmínek v přiměřeném
rozsahu jednostranně měnit či doplňovat, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich pozdější
změny. TeamUP musí uživatele upozornit na datum účinnosti nových všeobecných obchodních
podmínek a v dostatečném časovém předstihu přede dnem jejich účinnosti, nejméně však
třicet (30) dnů, tyto nové všeobecné obchodní podmínky uživatelovi vhodným způsobem
oznámit (zejména, nikoliv však výlučně, prostřednictvím emailu nebo elektronických systémů
TeamUP, které uživatel užívá). Nesouhlasí-li uživatel s novými všeobecnými obchodními
podmínkami, je oprávněn ukončit smlouvu doručením nesouhlasu (přede dnem účinnosti
nových všeobecných obchodních podmínek), přičemž smlouva bude ukončena po uplynutí
jednoměsíční výpovědní doby počítané od doručení nesouhlasu TeamUP. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé před účinností nových všeobecných obchodních
podmínek.
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Ceník pro službu TeamUP poskytovanou dle Všeobecných obchodních podmínek TeamUP
(dále VOP) pro koncové zákazníky
Služba

TeamUP Basic

Cena služby dle 8.2 VOP

Cena služby dle 8.3 VOP

s možností užití dat pro vědu a
výzkum a sdělením obchodního jména
pro marketingové účely TeamUP

bez možností užití dat pro vědu a
výzkum a sdělením obchodního jména
pro marketingové účely TeamUP

Zdarma

Zdarma

4 990 Kč

7 990 Kč

Dle dohody

Dle dohody

Dle 4.1 VOP

TeamUP Complete
Dle 4.2 VOP

Poradenství
Dle 4.3 VOP
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