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Všeobecné obchodní podmínky pro užívání prostoru a služeb IN-SPIRA
V návaznosti na Členskou smlouvu o užívání prostoru a služeb IN-SPIRA, uzavřenou mezi DEGIRANS SE a Členem
(dále jen „Smlouva“,) se smluvní strany dohodly učinit nedílnou součástí Smlouvy i tyto Všeobecné obchodní
podmínky pro užívání prostoru a služeb IN-SPIRA ( dále jen „Podmínky“),které vymezují jejich další vzájemná
práva a povinnosti v souvislosti se Smlouvou a tvoří nedílnou součást Smlouvy.
I. Definice pojmů
V Podmínkách budou mít níže uvedené výrazy následující význam, nebude-li výslovně uvedeno jinak:
 Termínem „Společnost“ se rozumí společnost DEGIRANS SE, se sídlem Argentinská 286/38, 170 00
Praha 7, IČ: 03127702, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1436.
 Termínem „Aktuální ceníku IN-SPIRA“ se rozumí ceník služeb a produktů IN-SPIRA, který je nedílnou
součástí Smlouvy.
 Termínem „Člen“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela smlouvu o užívání prostoru a
služeb IN-SPIRA společností DEGIRNAS SE, se sídlem Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, IČ :
03127702,vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1436.
 Termínem „IN- SPIRO“ se rozumí prostor nacházející se v druhém patře budovy na adrese Argentinská
38, Praha 7 a skládající se ze společného pracovního prostoru a zasedací místnosti.
 Termínem „IN-SPIRO Manažer“ se rozumí odpovědná osoba společnosti IN-SPIRA, přítomná v INSPIRU.
 Termínem „ Pravidla užívání IN-SPIRA “ se rozumí závazná pravidla chování v prostoru IN-SPIRA .
 Termínem „Rezervační systém IN-SPIRA“ se rozumí Členská smlouva o užívání prostoru a služeb INSPIRA, jejíž nedílnou součástí jsou též tyto Podmínky, ceník IN-SPIRA a pravidla užívání IN-SPIRA .
II. Všeobecné informace
1.

2.

DEGIRANS SE je obchodní společností zabývající se provozováním konceptu „IN-SPIRA“, jenž je založen na
poskytování služeb spojených s užíváním IN-SPIRA Praha tj. společného pracovního prostoru a zasedací
místnosti za účelem vytvoření pracovního a sociálního prostoru pro setkávání, inovace a rozvoj podnikání.
Koncept IN-SPIRA je pracovní a sociální prostor, kde mohou členové sdílet kancelář s ostatními, realizovat
své nápady, setkávat se i v klidu pracovat. IN-SPIRO, sdružuje výhody plně vybavené kanceláře
s internetovým připojením a podnikatelského inkubátoru. IN-SPIRO zprostředkovává sdílení znalostí,
zkušeností, kontaktů a pomáhá získávat kapitál pro sociální, ekologické a další podnikatelské aktivity.
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III. Vznik a zánik členství v IN-SPIRO
Členství v IN-SPIRO vzniká uzavřením Členské smlouvy o užívání prostor (dále jen „Smlouva“) a
zaplacením členského poplatku.
Členství a s ním spojená oprávnění se vztahují pouze na osobu Člena, jsou nepřenosné, nepřevoditelné
a nepřechází na právní nástupce Člena.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Člen může ukončit Smlouvu kdykoliv v průběhu jejího trvání,
přičemž musí být splněny následující podmínky:
a. Písemná výpověď Smlouvy musí být doručena DEGIRANS SE na adresu Argentinská 286/38, 170 00
Praha 7 do dvacátého dne měsíce, přičemž ukončení Smlouvy je účinné posledním dnem tohoto
měsíce.
b. V případě typů členství 12M a 6M Člen ukončující Smlouvu nemá nárok na vrácení předplacených
částek tj. například částek předplacených za 6. a 12. měsíc členství.
Smluvní strany tímto berou na vědomí, že nebude-li uhrazen členský poplatek nebo kterákoli jeho
splátka do 30 dnů ode dne jejich splatnosti, Smlouva bude ukončena automaticky s okamžitým
účinkem ke dni uplynutí této lhůty. Člen je v takovém případě povinen uhradit celý členský poplatek za
období až do okamžiku ukončení Smlouvy a také jakékoli další peněžité závazky vůči Společnosti
vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito VOP nebo Smlouvou. Člen v takovém případě nemá
nárok na vrácení předplacených částek.
Společnost si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností ke dni doručení odstoupení
Členovi v případě, že tento Člen opakovaně nebo podstatně poruší Smlouvu, tyto VOP, nebo Provozní
řád centra, nebo opakovaně neuposlechne pokynu vedení Společnosti či zaměstnance Společnosti
odpovědného za chod a bezpečnost centra.
Člen je oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností v případě, že Společnost opakovaně
nebo podstatně poruší Smlouvu nebo tyto VOP.
IV. Druhy členství

1.
2.
3.
4.
5.

1M– opravňuje fyzickou osobu využívat stanovené služby IN-SPIRO na měsíční bázi.
3M – opravňuje fyzickou osobu využívat stanovené služby IN-SPIRO na měsíční bázi, avšak se závazkem
uhradit poplatek za členství trvající alespoň 3 měsíce.
6M – opravňuje fyzickou osobu využívat stanovené služby IN-SPIRO na měsíční bázi, avšak se závazkem
uhradit poplatek za členství trvající alespoň 6 měsíce.
12M – opravňuje fyzickou osobu využívat stanovené služby IN-SPIRO na měsíční bázi, avšak se
závazkem uhradit poplatek za členství trvající alespoň 6 měsíce.
Jiné typy členství - podmínky jiných typů členství se stanoví samostatně v závislosti na speciálních
nabídkách Společnosti. Informace jsou dostupné na dotaz v IN-SPIRO.
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V. Poplatky
1.

IN-SPIRO vystaví Členovi faktury za služby poskytnuté v souvislosti s užíváním služeb IN-SPIRA, na
základě Aktuálního ceníku IN-SPIRA a Členem zvoleného tarifu IN-SPIRA na aktuální měsíc, jenž je
předmětem fakturace. Faktury budou IN-SPIREM vystavovány vždy k prvnímu dni každého
kalendářního měsíce a budou mít splatnost 7 dní. Cena za poskytované služby bude fakturována
včetně DPH v zákonem stanovené výši. Platba proběhne na bankovní účet č. xxxxxxxx
2. Poplatek za první měsíc využívání služeb IN-SPIRO a předplacené měsíce se platí vždy v hotovosti při
podpisu Smlouvy.
3. Skutečnost, že Člen nevyužívá služeb IN-SPIRO, jej nezbavuje povinnosti platit členské poplatky. S
výjimkami uvedenými v těchto VOP neposkytuje Společnost náhradu ani nevrací členské poplatky ani
předplatné na poskytované služby, uhrazené za trvání členství.
4. Společnost si vyhrazuje právo k jednostrannému přiměřenému navýšení členských poplatků z důvodů
změn v příslušné legislativě České republiky, zejména dojde-li v době po uzavření Smlouvy ke zvýšení
sazeb DPH či jiných daní.
7. Společnost si dále vyhrazuje právo na začátku každého kalendářního roku zvýšit poplatky o tolik %
odpovídající % průměrné meziroční míry inflace v České republice (vyjádřené přírůstkem průměrného
ročního indexu spotřebitelských cen) za předcházející kalendářní rok, zveřejňované Českým
statistickým úřadem. Toto zvýšení je účinné pro všechny členské poplatky ode dne, kdy je zvýšení
vyvěšeno v prostorách IN-SPIRO.
8. V případě že je Člen tři nebo více dní v prodlení s hrazením členského poplatku, je Člen povinen
uhradit Společnosti smluvní pokutu ve výši 350 Kč plus 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
9. Společnost je oprávněna odepřít Členovi přístup do IN-SPIRO v případě prodlení s úhradou poplatků
nebo jejich splátek, a to až do doby uhrazení dlužné částky.
VI. Doplňkové služby v IN-SPIRO
1.

Poskytnutí kanceláře a konferenční místnosti
Nad rámec členského tarifu má Člen možnost na základě písemné objednávky učiněné za asistence INSPIRO Manažera přímo v IN-SPIRU , nebo doručené IN-SPIRU prostřednictvím Rezervačního systému
IN-SPIRA nebo e-mailu, objednat doplňkovou službu poskytnutí zasedací místnosti v IN-SPIRIO
v rozmezí otevírací doby IN-SPIRA .
IN-SPIRO přijme nebo odmítne objednávku Člena dle aktuálních kapacitních možností IN-SPIRA .
Objednávka Člena je závazná a výše úplaty odpovídající rozsahu poskytnuté služby je specifikována
v Aktuálním ceníku IN-SPIRA. Člen může objednávku bezplatně zrušit nejpozději do 7 pracovních dní
před termínem rezervace, po té je povinen zaplatit IN-SPIRU storno poplatek v souladu s Aktuálním
ceníkem IN-SPIRA.
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Člen je povinen zažádat o zrušení objednávky písemnou formou, na emailovou adresu admin@inspiro.cz. IN SPIRO Manažer je povinen potvrdit přijetí zrušení objednávky s uvedením storno poplatku,
je-li uplatnitelný. Za termín zrušení bude brán termín zaslání žádosti člena.
Člen je povinen řídit se při užívání služby poskytnutí zasedacích místností Pravidly užívání prostoru a
též přiměřeně dalšími pravidly stanovenými ve Smlouvě.
Poskytnutí prostor IN-SPIRO
Nad rámec členského tarifu má Člen možnost na základě písemné objednávky učiněné za asistence INSPIRA Manažera přímo v IN-SPIRU nebo doručené IN-SPIRU prostřednictvím e-mailu nebo
Rezervačního systému IN-SPIRA, objednat doplňkovou službu poskytnutí prostor IN-SPIRA mimo
otevírací dobu IN-SPIRA . IN-SPIRO přijme nebo odmítne objednávku Člena dle aktuálních kapacitních
možností IN-SPIRA.
Objednávka Člena je závazná a výše úplaty odpovídající rozsahu poskytnuté služby je specifikována
v Aktuálním ceníku IN-SPIRA. Člen může objednávku bezplatně zrušit do 30 dní před datem, na které
byla služba objednána. V případě, že Člen objednanou službu z jakéhokoliv důvodu nevyužije nebo
zruší objednávku méně než 30 dní před termínem rezervace, je povinen zaplatit IN-SPIRU storno
poplatek v souladu s Aktuálním ceníkem IN-SPIRA. Člen je povinen řídit se při užívání služby poskytnutí
prostoru IN-SPRO pravidly Pravidla užívání IN-SPIRA a též přiměřeně dalšími pravidly stanovenými ve
Smlouvě.
Umístění sídla společnosti
Nad rámec členského tarifu má Člen možnost umístit své sídlo zapisované do obchodního rejstříku do
IN-SPIRA . Umístění místa Člena do IN-SPIRA bude upravena samostatnou smlouvou a cena za tuto
službu je stanovena dle aktuálního Ceníku IN-SPIRA.
Přístup k internetu
Člen má v rámci přístupu do IN-SPIRA možnost využití přístupu k vysokorychlostnímu broadband LAN a
Wifi internetu.
Členská kuchyňka
Člen má v rámci přístupu do IN-SPIRA možnost využívat služeb členské kuchyňky, jejíž provoz je
v otevírací době bez obsluhy.
Tisk
IN-SPIRO zajistí pro Členy v IN-SPIRU možnost barevného a černobílého tisku. Úplata za tisk je
stanovena v Aktuálním ceníku IN-SPIRA.
Ostatní doplňkové služby
IN-SPIRO se může s Členem dohodnout na poskytnutí dalších doplňkových služeb neuvedených v čl. 4
těchto Podmínek.
Případná úplata za ostatní doplňkové služby dle předchozí věty se bude řídit Aktuálním ceníkem INSPIRA.
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VII. Práva a povinnosti Člena
1.

V souladu s principy IN-SPIRA a za účelem umožnění řádného poskytování služeb IN-SPIRA, je člen
povinen zejména:
(I)
Spolupracovat s IN-SPIREM tak, aby byl naplněn princip konceptu IN-SPIRA,
(II)
Poskytnout IN-SPIRU veškeré informace nezbytné pro náležité poskytování služeb IN-SPIRA,
(III)
Zajistit si veškerá nezbytná povolení a souhlasy orgánů státní správy či samosprávy, jež mohou
být požadovány právními předpisy v souvislosti s veškerými aktivitami Člena realizovanými
v IN-SPIRU, a to ještě před počátkem poskytování služeb IN-SPIREM,
(IV)
Dodržovat pravidla chování stanovená v Pravidlech užívání IN-SPIRA ,
(V)
Užívat možnosti přístupu do IN-SPIRA pouze za účelem naplnění principů konceptu IN-SPIRA a
zdržet se jakéhokoliv užívání přístupu do IN-SPIRA, který by narušoval činnost ostatních členů
nebo byl v přímém rozporu s principy konceptu IN-SPIRA,
(VI)
Informovat IN-SPIRO o jakýchkoliv skutečnostech na straně Člena, které mohou mít negativní
vliv na poskytování služeb IN-SPIRA a na plynulé fungování konceptu IN-SPIRA,
(VII)
Včas uhradit veškeré své peněžité závazky vůči IN-SPIRU vyplývající ze Smlouvy,
(VIII)
Přiměřeně chránit své osobní věci v prostoru IN-SPIRA,
(IX)
Počínat si tak, aby nevznikla škoda na zdraví nebo majetku IN-SPIRA nebo třetích osob,
zejména neprodleně informovat IN-SPIRO o případných hrozících škodách.

2.

Člen je odpovědný za jakoukoliv škodu, kterou utrpí IN-SPIRO v důsledku porušení výše uvedených
povinností Člena, jakož i ostatních povinností vyplývajících ze Smlouvy.

3.

Člen je odpovědný za škodu způsobenou IN-SPIRU tím, že umožnil přístup do IN-SPIRA třetím osobám
za účelem, jenž je v rozporu s principy IN-SPIRA.

4.

Člen má právo využívat přístup do IN-SPIRA a doplňkových služeb IN-SPIRA v rozsahu svého členského
tarifu, za cenu stanovenou v Aktuálním ceníku IN-SPIRA.

5.

Člen má právo být v čas a vhodným způsobem informován o změně Aktuální ceníku IN-SPIRA,
nejpozději však tak, aby měl Člen v době objednávky služeb k dispozici Aktuální Ceník IN-SPIRA.
VIII. Odškodnění

Člen se zavazuje nahradit IN-SPIRU majetkovou újmu, která vznikne IN-SPIRU v důsledku hrubého
porušení povinností Člena vyplývajících ze Smlouvy, zejména pak v důsledku využívání přístupu do INSPIRA za účelem, který by byl v přímém rozporu s principy konceptu IN-SPIRO nebo v důsledku hrubého
porušení Pravidel užívání IN-SPIRA .
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IX. Omezení odpovědnosti IN-SPIRA
1. Člen bere výslovně na vědomí, že IN-SPIRO nenese jakoukoliv odpovědnost za:
(I)
Škodu způsobenou členovi jednáním třetích stran, zejména jednáním ostatních členů INSPIRA,
(II)
Jednání třetích stran, které znemožní nebo zpozdí poskytování služeb Členovi, zejména
nedodržení smluvních povinností externích dodavatelů (např. výpadek internetu, elektřiny,
vody, topení apod.), jestliže IN-SPIRO a s přihlédnutím k okolnostem případu učinil opatření
potřebné k odvrácení škody nebo jejímu zmírnění,
(III)
Ztrátu nebo zničení věcí Člena, které nebyly odloženy na místě k tomu určeném,
(IV)
Ztrátu výnosů, obchodních příležitostí, zisků, ani jiné související škody či ztráty vzniklé
jednáním člena v prostoru IN-SPIRA .

X. Postoupení
Člen je oprávněn postoupit svá práva a závazky vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu pouze na základě
předchozího písemného souhlasu IN-SPIRA.
XI. Ochrana důvěrných informací
Člen a IN-SPIRO se dohodli, že veškeré informace, údaje a jiné skutečnosti, které budou poskytnuty či
sděleny druhé smluvní straně nebo které druhá smluvní strana získá v souvislosti s plněním Smlouvy, se
považují za přísně důvěrné informace. Smluvní strany se zavazují zachovávat tyto informace, údaje a
skutečnosti v tajnosti, nezpřístupnit je třetí osobě, nevyužít je v rozporu s účelem, pro který byly
poskytnuty, a nevyužít je pro sebe ani pro jiného s výjimkou případu, kdy druhá smluvní strana dá
k takovému zpřístupnění či užití předchozí písemný souhlas a případu, kde tak stanoví právní předpis nebo
rozhodnutí příslušného soudu. Porušení této povinnosti zakládá právo poškozené smluvní strany uplatnit
u druhé smluvní strany nárok na náhradu prokazatelně způsobené škody.

XII. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Člen podpisem Smlouvy poskytuje IN-SPIRU své osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, emailová
adresa, IČ, DIČ, telefonní číslo, bankovní spojení, zaměstnavatel nebo předmět podnikání, pracovní pozice.
Člen zároveň ve smyslu zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů tímto výslovně souhlasí se
zpracováním těchto osobních údajů IN-SPIREM ve výše uvedeném rozsahu. Tyto osobní údaje Člena
budou IN-SPIREM použity výhradně za účelem vedení evidence o obchodních partnerech, plnění
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zákonných povinností vyplývajících z příslušného obchodněprávního vztahu a ochrany práv a zájmů INSPIRA chráněným zákonem, nabídky služeb IN-SPIRA a zasílání obchodních sdělení týkající se činnosti INSPIRA. Člen souhlasí s tím, aby mu IN-SPIRO zasílal obchodní informace na jeho emailovou adresu
v souhlasu s § 7, odst.2 zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. IN-SPIRO je
oprávněn přechovávat stanovený rozsah osobních údajů na dobu 20 let ode dne udělení tohoto souhlasu.
Pokud nebude toto období prodlouženo, a to na základě písemného souhlasu, je IN-SPIRO povinen
zlikvidovat veškeré osobní údaje Člena k vypršení uvedené lhůty. Člen je informován, že je oprávněn
kdykoli a zdarma odvolat svůj souhlas tímto udělený IN-SPIRU,a to zasláním emailu na následující
emailovou adresu admin@in-spiro.cz.
IN-SPIRO je povinen zlikvidovat osobní údaje Člena kdykoliv v případě, že o to Člen požádá ještě před
vypršením dohodnuté doby. V takovém případě je IN-SPIRO povinen zlikvidovat osobní údaje v průběhu
15 dní od obdržení příslušné písemné žádosti. Člen tímto zároveň potvrzuje, že disponuje právem přístupu
k osobním údajům a dalšími právy obsaženými zejména v ustanoveních v §12 a 21 Zákona o ochraně
osobních údajů.
XIII. Ostatní ujednání
1. V případě, že některé z ustanovení Smlouvy je (nebo se v budoucnu stane) neplatným nebo
nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost či vymahatelnost smlouvy jako celku, s tím, že
celá Smlouva bude vykládána tak, jako by neobsahovala jednotlivá neplatná nebo nevymahatelná
ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva a povinnosti smluvních stran.
Smluvní strany se v takovém případě dohodnou na změně textu neplatného nebo nevymahatelného
ustanovení tak, aby byl co nejvíce zachován smysl úpravy
práv a povinností smluvních stran.
2. IN-SPIRO si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit Podmínky. V takovém případě je IN-SPIRO
povinen oznámit Členovi novou verzi Podmínek nejméně 1 měsíc přede dnem jejich účinnosti, a to
zasláním nové verze na emailovou adresu Člena nebo zveřejněním na webových stránkách IN-SPIRA.
Člen je povinen se s novou verzí Podmínek seznámit, a jestliže do 1 měsíce ode dne, kdy byl o nové
verzi Podmínek uvědomen, neoznámí IN-SPIRU, že se změnou nesouhlasí, má se za to, že Člen s novou
verzí Podmínek souhlasí. Nová verze Podmínek bude účinná od data tam stanoveného. V případě, že
Člen ve stanovené lhůtě oznámí IN-SPIRU svůj nesouhlas s novou verzí, má právo Smlouvu vypovědět
s výpovědní lhůtou 30 dní.
3. Pro účely smlouvy se doručením druhé smluvní straně rozumí mimo doručení písemností poštovní
přepravou rovněž doručení elektronickou poštou na adresu smluvní strany uvedenou ve Smlouvě.
4. Smlouva představuje úplnou dohodu stran a nahrazuje jakákoliv veškerá předchozí ujednání, ať již
písemná anebo ústní. Smlouvu lze měnit, upravovat a doplňovat pouze písemnými ujednáními
podepsanými každou ze smluvních stran, vyjma případu změny Podmínek a Aktuálního ceníku
stanovených výše.
5. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními
zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.
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6. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, která se nepodaří odstranit jednáním mezi
stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a
Agrární komoře ČR a podle jeho Řádu a Pravidel. Jazykem rozhodčího řízení bude český jazyk.
7. Tyto Podmínky jsou účinné od 1. 12. 2014.
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