
OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

 

společnosti  

BigStart.EU s.r.o.  

 

IČO: 04278330 

se sídlem Sokolovská 979/209, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 245058 

(dále jako „Poskytovatel“) 

 

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. V souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění 

(dále jako „OZ“) tyto obchodní podmínky (dále jako „Obchodní podmínky“) 

Poskytovatele upravují vzájemná práva a povinnosti, jež vyplývají ze smlouvy uzavírané 

mezi Poskytovatelem a třetími osobami (dále jako „Zájemce“). Tato smlouva vzniká na 

základě zájmu o poskytnutí služby finanční analýzy ze strany Zájemce. Na jejím základě 

Poskytovatel předá kontaktní údaje Zájemce subjektu, který poskytuje nebo 

zprostředkovává služby finanční analýzy (dále jako „Finanční poradce“). 

 

B. SLUŽBA PŘEDÁNÍ KONTAKTU 

1. Zájemci je Poskytovatelem poskytována služba předání kontaktních informací Zájemce 

(dále jako „Předání Kontaktu“) v případě, kdy Zájemce projeví zájem o služby finanční 

analýzy. Tato služba je zprostředkována na základě poskytnutí vlastních kontaktních 

údajů Zájemcem Poskytovateli, a to prostřednictvím k tomu určeného webového 

formuláře umístěného na internetových stránkách (dále jako „Formulář“) a za podmínek 

dále uvedených. Poskytovatel poté kontaktní údaje Zájemce nabídne spolupracujícím 

Finančním poradcům. Ti mohou Zájemci poskytnout či dále zprostředkovat služby 

finanční analýzy. 

2. Poskytovatel negarantuje využití kontaktu Zájemce některým z Finančních poradců, se 

kterými Poskytovatel spolupracuje. Poskytovatel zároveň sám finanční služby Zájemcům 

neposkytuje. To, zda dojde k uzavření smlouvy mezi Finančním poradcem a Zájemcem, 

je vždy výhradně věcí tohoto Finančního poradce a zájemce. 

3. Zájemce si je vědom, že Poskytovatel v rámci předání kontaktních informací Zájemce 

pouze v obecné rovině zjišťuje zájem Zájemce o službu finanční analýzy. Kontakt 

Zájemce pak následně nabídne Finančním poradcům, kteří služby finanční analýzy 

poskytují nebo zprostředkovávají, a zároveň mají veškerá oprávnění vyžadovaná právním 

řádem.  

4. V rámci služby Předání Kontaktu Zájemce Poskytovatel neprovádí analýzu Zájemce a 



stejně tak nezohledňuje v rámci této služby individuální charakteristiku Zájemce. 

Poskytovatel za účelem služby Předání Kontaktu zjišťuje o Zájemcích pouze údaje o 

obecném zájmu o službu finanční analýzy a dále kontaktní a identifikační údaje Zájemce. 

Poskytovatel Zájemcům nijak nevybírá či nedoporučuje konkrétní finanční služby. 

 

C. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY PŘEDÁNÍ KONTAKTU 

1. Vyplněním a odesláním Formuláře Zájemce vyjadřuje zájem o poskytnutí služby Předání 

Kontaktu. V souvislosti s tím je Zájemce povinen vyplnit údaje tak, jak je Formulářem 

vyžadováno (dále jako „Údaj“ či „Údaje“).  

2. Zájemce může zjišťovat a opravovat chyby, které vzniknou při zadávání dat do Formuláře 

s tím, že před odesláním Údajů je Zájemci umožněno vložené Údaje zkontrolovat a 

případně změnit. Zájemce odesílá Poskytovateli Údaje kliknutím na tlačítko: „Mám zájem 

o finanční analýzu“. Poté, co Zájemce Poskytovateli Údaje vložené do Formuláře odešle, 

nemůže je již měnit ani upravovat. Údaje odeslané prostřednictvím Formuláře jsou 

Poskytovatelem považovány za správné.  

3. Zájemce o službu má možnost se s těmito Obchodními podmínkami seznámit 

v souvislosti s vyplňováním Formuláře, kdy je na ně řádně a dostatečně upozorněn. Před 

odesláním webového Formuláře Poskytovateli je Zájemce povinen zaškrtnout příslušné 

zaškrtávací pole a tím potvrdit, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že 

s nimi souhlasí.  

4. Zájemce v rámci Formuláře dále zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího pole potvrzuje, 

že se seznámil s informacemi o zpracování svých osobních údajů. K tomu dochází 

v souvislosti s poskytováním služby Předání Kontaktu. Tyto informace jsou dostupné v 

rámci vyplňování Formuláře. 

5. Zájemce je po odeslání Formuláře se svými Údaji požádán o ověření vložených Údajů, a 

to na základě kódu zaslaného na jeho telefonní číslo a/nebo e-mailovou adresu, které 

vložil do Formuláře. Smlouva o poskytnutí služby Předání Kontaktu mezi Zájemcem a 

Poskytovatelem (dále jako „Smlouva o Předání Kontaktu“) je uzavřena okamžikem 

úspěšného ověření Údajů. Bez tohoto ověření kontaktních údajů Zájemce není možné 

Smlouvu o Předání Kontaktu uzavřít. 

6. Předání Kontaktu Finančnímu poradci probíhá prostřednictvím systému Poskytovatele a 

to automatizovaně. 

7. Služba Předání Kontaktu je poskytována Poskytovatelem bezúplatně. Zájemci 

nevzniknou žádné náklady, dodatečné náklady nebo platby vůči Poskytovateli na dodání 

služeb Předání Kontaktu. 

8. Zájemce výslovně souhlasí s tím, aby došlo k poskytnutí služby Předání Kontaktu (aby 

bylo zahájeno její poskytování), a to před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy o 

Předání Kontaktu dle ustanovení § 1829 OZ. 



D. UKONČENÍ SMLOUVY O PŘEDÁNÍ KONTAKTU 

1. Zájemce (jako spotřebitel), bere na vědomí, že nemá právo odstoupit od Smlouvy o 

Předání Kontaktu podle ustanovení § 1829 OZ, neboť mu byla služba Předání Kontaktu 

poskytována s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení 

od Smlouvy o Předání Kontaktu (jak vyplývá z ustanovení § 1837 odst. 1 písm. a) OZ). 

2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se v dalším řídí 

příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 

Občanského zákoníku). 

3. Služba Předání Kontaktu je Zájemci poskytována jako jednorázová. Ukončena je 

nabídnutím Formuláře se žádostí Zájemce o službu Finančním poradcům. Zájemce 

disponuje právem kdykoli se rozhodnout službu Předání Kontaktu opětovně nevyužít. 

K ukončení Smlouvy Předání Kontaktu dochází automaticky, a to poskytnutím 

jednorázové služby Předání kontaktu. 

4. Uplatňování reklamací vůči službám Poskytovatele je možné na základě reklamačního 

řádu, který je dostupný pod následujícím odkazem: 

E. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Zpracování osobních údajů (dále jako „OÚ“) Zájemce, které uvádí ve Formuláři, je 

nezbytné pro plnění Smlouvy o Předání Kontaktu. 

2. Zájemce se může kdykoliv seznámit s informacemi o zpracování svých OÚ 

Poskytovatelem v rámci služby Předání Kontaktu, a to zde: 

F. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.  

2. Právní vztahy Zájemce a Poskytovatele výslovně neupravené těmito Obchodními 

podmínkami se řídí příslušnými právními předpisy České republiky. 

3. Obsahuje-li vztah založený Smlouvou o Předání Kontaktu mezinárodní (zahraniční) 

prvek, Zájemce a Poskytovatel sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Případné 

spory budou s konečnou platností rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České 

republiky. Tím není dotčena zvláštní příslušnost soudů v případě spotřebitelů stanovená 

právními předpisy. 

4. Smlouva o Předání Kontaktu je uzavírána v českém jazyce. Poskytovatel archivuje údaje 

o vyjádření souhlasu Zájemce s těmito Obchodními podmínkami při uzavírání Smlouvy 

o Předání Kontaktu v elektronické formě. K takto archivovaným Smlouvám o Předání 

Kontaktu má přístup výlučně Poskytovatel (resp. jeho sub-dodavatelé). 

5. Poskytovatel může znění těchto Obchodních podmínek měnit či doplňovat. Tímto nejsou 

dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních 

podmínek. 

6. Změny či doplňky Smlouvy o Předání Kontaktu vyžadují písemnou formu. 



7. V případě, že dojde mezi Zájemcem, který je spotřebitelem, a Poskytovatelem ke vzniku 

spotřebitelského sporu ze Smlouvy o Předání Kontaktu, a tento spor se nepodaří vyřešit 

vzájemnou dohodou, může Zájemce, jenž je spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní 

řešení takového sporu. Tento návrh podává subjektu mimosoudního řešení 

spotřebitelských sporů a to: České obchodní inspekci, Ústřednímu inspektorátu – 

oddělení ADR, sídlící na adrese: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, webová stránka: 

www.coi.cz. Také lze využít platformu pro řešení sporů on-line, která se nachází na 

webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem podle nařízení 

EU č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line, je Evropské spotřebitelské 

centrum Česká republika, které sídlí na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, 

internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz. Jako dozorující orgán ve vztahu 

k ochraně osobních údajů vystupuje Úřad pro ochranu osobních údajů. 

8. Poskytovateli může být doručováno na adresu sídla Poskytovatele nebo na adresu 

elektronické pošty info@leadshop.cz. Účinky doručení nastávají doručením na adresu 

elektronické pošty či doručením prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, 

dle zvoleného způsobu doručování. 

9. Poskytovatele neváže vůči Zájemcům o poskytnutí služby žádný kodex chování 

podnikatele ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku ani žádný 

podobný dokument. 

10. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. 

11. Stane-li se některé ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, 

namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému 

ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednotlivého ustanovení 

nemá vliv na platnost ustanovení ostatních. 

 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 7. 2020 

 

http://www.coi.cz/

