
Všeobecné obchodní podmínky 
 

I. Úvodní ustanovení 
1.1  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti 

vznikající v souvislosti s užíváním služeb společnosti Charles University Innovations Prague a.s., 
IČ: 072 362 39, se sídlem Petrská 1180/3, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 267 61 (dále jen „Provozovatel“) a osoby, která se 
zaregistruje prostřednictvím internetové aplikace Tech Zone (dále jen „Uživatel“) dostupné na 
internetové stránce www.cuip.cz (dále jen „Aplikace“), a uzavře s Provozovatelem smlouvu, 
jejímž předmětem je poskytnutí licence k užívaní Aplikace za podmínek uvedených v těchto 
obchodních podmínkách (dále jen „Smlouva“). Licencí k užívání Aplikace se pro účely těchto 
obchodních podmínek rozumí možnost vstupovat do Aplikace a nahlížet do databází, které jsou 
součástí Aplikace. 

1.2 Tyto obchodní podmínky se vztahují na užívaní Aplikace pouze ze strany fyzických nebo 
právnických osob, které jednají při uzavíraní Smlouvy a užívaní Aplikace v rámci své podnikatelské 
činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Přístup k Aplikaci či uzavření 
Smlouvy je vyloučeno pro fyzické osoby – spotřebitele. 

 
II. Registrace a uživatelský účet 

2.1  Pro řádné využívaní Aplikace je nutná registrace prostřednictvím k tomu určeného elektronického 
formuláře. Za tímto účelem je Uživatel povinen uvést následující informace: a) název instituce, b) 
jméno, c) příjmení, d) telefon, e) e-mail.  

2.2 Odesláním registračního formuláře Uživatel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními 
podmínkami a že s jejich zněním souhlasí. 

2.3 Po registraci bude Uživatel do 24 hodin kontaktován Provozovatelem za účelem vytvoření 
uživatelského účtu, prostřednictvím kterého mu bude umožněno přistupovat k Aplikaci a využívat 
její funkcionality. Vytvořením uživatelského účtu na základě registrace uživatele dochází 
k akceptaci těchto obchodních podmínek a uzavření Smlouvy. 

2.4 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen 
své přihlašovací údaje náležitě chránit a zabránit jakékoliv třetí nebo neoprávněné osobě 
v neoprávněném přístupu. Uživatel odpovídá za škodu, která vznikne nedostatečnou ochranou 
jeho přihlašovacích údajů. 

 
III.  Užívaní aplikace 

3.1 Provozovatel uděluje Uživateli územně neomezenou, nevýhradní a časově omezenou licenci 
k užívaní Aplikace. 

3.2 Licence se poskytuje na dobu 1 roku s možnosti opakovaného prodloužení.  
3.3 Uživatel se za udělení licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši 50.000, - Kč. 
3.4 (Plná verze) Aplikace bude zpřístupněná až po zaplacení odměny za poskytnutí licence. Nezaplatí-

li Uživatel za licenci odměnu v plné výši a v Provozovatelem stanovené lhůtě, ruší se Smlouva bez 
dalšího od počátku.  

3.5 Uživateli je zakázáno, a to i opomenutím, umožnit užití Aplikace třetí osobou, pořizovat výpisy či 
jakkoli jinak sbírat, shromažďovat nebo rozmnožovat informace, které jsou v Aplikaci uživateli 
v souladu s licencí přístupné. Uživatel dále není oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. 
V případě porušení této povinnosti je Provozovatel oprávněn požadovat po Uživateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000.000, - Kč.  

 
IV.  Zpracování osobních údajů 

4.1 Provozovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje uživatelů Aplikace v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  



 
V. Závěrečná ustanovení 

5.1 Veškeré právní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. 
5.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti zveřejněním.  
 


