
OBCHODNÍ PODMÍNKY 
PRO ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI  

platné od 1.1.2021 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 


1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) stanoví práva a povinnosti mezi poskytovatelem služeb 
PNK-Renting s.r.o., se sídlem Dandova 2619/13, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČ: 086 99 895, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 323578, 
zastoupená Lukášem Krištofem, jednatelem společnosti (dále jen „Poskytovatel”) a uživatelem 
služeb, kterým se pro účely těchto obchodních podmínek, resp. pro uzavření inominátní smlouvy 
dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku rozumí osoba, která objedná službu (dále jen „Klient”) 
týkající se založení společnosti (dále jen „Společnost”) prostřednictvím webových stránek 
www.offirent.cz (dále jen „Stránek“).


1.2. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem („Smlouva“) vzniká dnem kompletního 
vyplnění a odeslání potřebných údajů ve formuláři na Stránkách a zároveň uhrazením potřebné 
částky na účet Poskytovatele (den připsání částky na účet).


2. POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY


2.1. Poskytovatel provede založení Společnosti s řádnou péčí v zájmu a prosazováním práv 
Klienta v souladu se Smlouvou vzniklou zadáním a odesláním kompletních a správných údajů 
Klienta na Stránkách a připsáním částky na účet Poskytovatele. Poskytovatel není pokyny Klienta 
vázán, pokud jsou v rozporu se zákony, vyhláškami nebo dalšími obecně právními předpisy. 
Poskytovatel může pověřit úkony spojenými se založením Společnosti třetí osobu.


2.2. Klient odpovídá za správnost a úplnost všech poskytnutých údajů přes registrační formulář v 
rámci Stránek a ostatních informací a dokumentace poskytnutých Poskytovateli v průběhu 
registrace Klienta. Totéž platí pro poskytnutí údajů jinou cestou např. e-mailem apod.


2.3. Klient nesmí zasahovat ani jinak měnit obsah či formu dokumentace.


2.4. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Klientem bude realizována výhradně 
elektronicky, aby nedošlo k chybnému přenosu či zkreslení požadavku či údajů.


2.5. Poskytovatel předá či poskytne informace týkající se založení Společnosti Klienta pouze na 
kontakt sdělený Klientem při poskytnutí údajů k založení společnosti.


2.6. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou v souvislosti s 
použitím technického vybavení Poskytovatele, bylo-li toto vybavení (hardware/software) v průběhu 
poskytování Služby poškozeno, či napadeno, případně došlo ke ztrátě spojení nebo jinému druhu 
poškození zařízení či dat. Stejně tak Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu zaviněnou či 
způsobenou Klientem nebo třetími osobami v důsledku nesprávného, nedovoleného nebo 
protiprávního užívání Stránek.


2.7. Klient bere na vědomí a souhlasí, že založení Společnosti prostřednictvím Stránek je v 
principu založeno na všeobecných zkušenostech a znalostech s fungováním příslušných soudů, 
rejstříků nebo jiných orgánů státní správy, ovšem s ohledem na částečnou autonomii rozhodování 
jednotlivých úřadů a institucí, může být pro konkrétní úkon spojený s danou registraci Společnosti

požadovány další listiny či změna jejich formy či provedení.


3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

3.1. Ochrana osobních údajů Klienta, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením (EU) 2016/679 (GDPR).




3.2. Klient bere na vědomí, že pro potřeby plnění smlouvy tj. založení společnosti, založení 
bankovního účtu pro složení základního kapitálu, registraci živností, poskytnutí sídla, zápis 
společnosti do příslušných, k tomu určených, registrů a příslušných kroků, má Poskytovatel právo 
ze Zákona použít osobní údaje Klienta. Poskytovatel neposkytne osobní údaje Klienta bez jeho 
předchozího samostatně uděleného souhlasu pro marketingové a obchodní účely třetích stran.


3.3. Klient souhlasí, že ve svém zájmu poskytne své osobní údaje správně, pravdivě a úplně. 
Poskytovatel je s tímto vědomím bude považovat za správné, pravdivé a úplné.


3.4. Klient zároveň souhlasí s tím, že je Poskytovatel oprávněn předat osobní údaje třetí osobě, 
pokud to bude mít přímou souvislost s plněním objednávky služeb. Klient prohlašuje, že byl 
poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu ke společnosti odvolat 
písemným oznámením doručeným na adresu společnosti.


3.5. Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro plnění 
objednávky/smlouvy a po dobu danou zákonem s ohledem na povinnosti spojené s řádným 
vedením účetnictví Poskytovatele.


3.6. Požádá-li Klient o informaci týkající se zpracovávání a uchovávání svých osobních údajů, je 
mu Poskytovatel povinnen tuto informaci předat, má však právo za poskytnutí takovéto informace 
požadovat přiměřenou úhradu nákladů.


4. ÚHRADA 

4.1. Klient uhradí Poskytovateli veškeré výdaje spojené se založením společnosti a dalších úkonů 
vedoucích ke vzniku Společnosti, příslušných oprávnění apod. i v případě, že společnost 
nevznikne. Kalkulace/Shrnutí výdajů je provedeno na konci formuláře na Stránkách po vyplnění 
registračního formuláře.


4.2. Klient uhradí Poskytovateli výdaje před začátkem prací a úkonů spojených s registrací 
Společnosti a to prostřednictvím platební brány na Stránkách či u patřičného provozovatele 
platební brány nebo internetového bankovnictví nebo převodem na účet. Poskytovatel není 
povinen zahájit úkony spojené s registrací Společnosti před tímto uhrazením. Uhrazením se 
rozumí připsání příslušné celkové částky na účet Poskytovatele či potvrzením o úhradě od 
provozovatele platební brány. 


4.3. S úhradou služeb spojených se založením Společnosti obdrží klient doklad na osobu 
označenou ve formuláři jako Společník 1. Tyto náklady si může Společník uplatnit vůči vzniklé 
Společnosti jako tzv. zřizovací náklady.


4.4. Jestliže jsou vyúčtované náklady předmětem daně z přidané hodnoty, bude daň z přidané 
hodnoty připočtena ve stanovené výši.


4.5. Na základě žádosti Klienta může být konečný daňový doklad vystaven na třetí osobu, pokud 
s tím bude Poskytovatel souhlasit.


4.6. Jestliže je pro zápis Společnosti do obchodního rejstříku Klientem vyžadováno 
zprostředkování složení základního kapitálu Společnosti na evidenční účet pro složení základního 
kapitálu Poskytovatelem, může Poskytovatel držet tyto prostředky pro základní kapitál uhrazené 
Klientem na běžném nebo zvláštním účtu, případně může Poskytovatel pověřit zajištěním tohoto 
úkonu třetí osobu.


5. PODMÍNKY UKONČENÍ SMLOUVY 

5.1. Smlouva spojená na založením Společnosti se ruší v případě, že

- klient uvede nepravdivé nebo neúplné údaje pro založení Společnosti a ani po výzvě 
Poskytovatele nesjedná nápravu a to nejdéle ve lhůtě 30 dnů, pokud nebude Poskytovatelem 
odsouhlaseno jinak

- klient nedokončí nebo nedodá dokumenty k zahájení či dokončení procesu založení Společnosti 
a Společnost ani po 6 měsíci od začátku platnosti Smlouvy nevznikne




- klient poruší podmínky registrace Společnosti stanovené Smlouvou, VOP nebo Zákonem.


5.2. V případě zrušení Smlouvy na založení Společnosti vrátí Poskytovatel Klientovi uhrazené 
prostředky po odečtení nezbytně do té doby vynaložených nákladů ze strany Poskytovatele, 
nejméně však 5.000 Kč a to ve lhůtě 30 dnů od zrušení Smlouvy.


6. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

6.1. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit Obchodní podmínky. Klient může nejpozději 
do 30 dnů odmítnout tyto nové podmínky a tím dojde k ukončení Smlouvy. Pokud po uplynutí 30 
dnů neprojeví nesouhlas, má se za to, že s novými podmínkami souhlasí.


6.2. Tyto obchodní podmínky se přiměřeně vztahují i na další osoby zúčastněné na registraci 
Společnosti, např. jako společníci, jednatelé, zplnomocněné osoby apod. Klient se odesláním 
registrace Společnosti zavazuje, seznámit tyto osoby s těmito Obchodními podmínkami a zajistí 
jejich souhlas.


6.3. Pokud se ukáže některé znění těchto Podmínek neplatné, zůstávají ostatní části v platnosti.


6.4. Klient odesláním objednávky a její úhradou souhlasí s těmito Obchodními podmínkami. 


6.5. Jakékoliv změny, tiskové chyby či překlepy vyhrazeny.


6.6. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2021


