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Provozovatel portálu www.StopStav.cz: 

StopStav CZ s.r.o., IČ:03022536, Mostecká 361, 755 01  Vsetín 

 
   S O U H L A S   A   P R O H L Á Š E N Í   K L I E N T A 

se zpracováním dat a podmínkami využívání služeb portálu www.stopstav.cz 
 
  
Uživatel služby KLIENT, která je součástí portálu www.stopstav.cz (dále jen „Klient“), vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami provozu, který 
provozuje níže uvedený provozovatel portálu www.stopstav.cz (dále jen „Provozovatel“) 
 
 
Provozovatel je oprávněn při své činnosti využívat služeb a subdodávek dalších osob a má právo použít data, která Klient do systému zadal, pro 
další ratingové účely, tzn., že je může použít jako hodnotící kritérium pro výstupy zabývající se hodnocením a platební morálkou firem. Za tímto 
účelem může provozovatel zadaná data: 

- využít u svých ratingových (hodnotících) výstupů, 
- poskytnout ostatním klientům a uživatelům služeb portálu StopStav.cz a jeho dceřiných portálů,  
- poskytnout externím společnostem, které se zabývají problematikou hodnocení platební morálky firem.  

S poskytnutím zadaných dat třetím osobám vyslovuje Klient svůj souhlas. 
 
 
Klient prohlašuje, že byl seznámen s podmínkami využívání služeb, zejména pak se skutečností, že pod svým přihlášením na portále 
www.stopstav.cz má právo do systému vložit pouze firmy, u kterých eviduje pohledávky po lhůtě splatnosti a tento seznam svých dlužníků má 
povinnost udržovat aktuální.   
Klient bere na vědomí, že do systému není možno vložit firmu, u které: 

- eviduje pouze pohledávky ve lhůtě splatnosti, 
- neeviduje žádnou pohledávku, 
- není možno doložit oprávněnost a případnou vymahatelnost pohledávky, tzn., že chybí doklady prokazující, že pohledávka je 

skutečná (potvrzené doklady o převzetí zboží nebo služeb, předávací protokoly, smlouvy, směnka aj.)  
Klient bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že pokud vloží do systému StopStav.cz dluh, má povinnost udržovat data o zveřejněném dluhu po 
celou dobu jeho platnosti aktuální a nejpozději 1x za 10 dní musí provést aktualizaci svých dlužníků. Aktualizací se rozumí vstup a úprava dat v 
sekci „Editace dlužníků“ po svém přihlášení nebo nahráním nového souboru v sekci „Import dat“ (služba automatických importů je Klientovi 
poskytnuta zdarma na požádání). V případě, že Klient ani po upozornění formou emailu aktualizaci neprovede, bere na vědomí a souhlasí, že mu 
bude následně znemožněn přístup do systému bez nároku na finanční kompenzaci. Opětovné obnovení přístupu se řídí aktuálními podmínkami 
platnými v den, kdy uživatel požádá o obnovení přístupu do systému. 
 
Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě neoprávněného zveřejnění firmy na portálu www.stopstav.cz (firma nemá vůči Klientovi žádné 
závazky po splatnosti nebo není možno doložit její oprávněnost), odpovídá Klient Provozovateli za veškerou případnou škodu, která Provozovateli 
tímto neoprávněným zveřejněním vznikne. Odpovědnost za svá zveřejněná data a za jejich aktuálnost, nese v plném rozsahu Klient. 
Provozovatel má právo, kdykoliv uzná za vhodné, provést kontrolu dat vložených Klientem do systému StopStav.cz. a Klient se zavazuje takovou 
kontrolu Provozovateli bezodkladně umožnit. 
 
Klient se zavazuje používat data získaná ze systému pouze pro svou vlastní interní potřebu. Klientovi a osobám, kterým Klient za svou společnost 
umožní přístup do systému, je zakázáno zveřejnění dat nebo jejich další prodej a distribuce třetím osobám. Porušením tohoto zákazu vzniká 
Provozovateli nárok na náhradu škody v plném rozsahu. 
 
V případě porušení některé z výše uvedených podmínek má Provozovatel právo zrušit Klientovi přístup do systému bez nároku Klienta na finanční 
kompenzaci. 
 
Všechny spory mezi smluvními stranami, ať již dříve či v budoucnu vzniklé, budou rozhodovány u Středoevropského rozhodčího soudu 
s podatelnou na adrese Viktora Huga 377/4, Praha 5 – Smíchov, jakožto stálého rozhodčího soudu dle zákona č. 244/2002 Z.z., zřízeného 
právnickou osobou IČ: 46913131 – Obchodní věstník SR 43/2013, 199/2013 a 19/2014 (dále jen „soud“), s konečnou platností jedním rozhodcem 
ze Seznamu rozhodců dle Organizace nápadu sporů tohoto soudu, a to podle Jednacího řádu a dalších platných a zveřejněných pravidel soudu 
(www.stredoeuropskyrozhodcovskysud.eu). Rozhodné procesní právo je určeno Jednacím řádem soudu a hmotné právo, které si mezi sebou 
strany zvolily, jakož i to hmotné právo, které plyne z ostatních ujednání v této listině, touto procesní volbou není dotčeno.  Strany si ujednaly, že 
řízení se vede v Českém jazyce. 
 
 
 


