Všeobecné obchodní podmínky Freelance-Market.cz
Rozsah prací a služeb a rucení
Freelance-Market se výslovne distancuje od takových cizích textu, které jsou pripojené k informacní nabídce nebo na které se
dostanete přes odkazy. Freelance-Market je oprávnen zmenit nebo zablokovat formu a obsah zobrazených informací. FreelanceMarket neprebírá rucení ani záruku za správnost, rozsah, aktuálnost a prípadná porušení autorských práv tretích osob v souvislosti s
informacemi, týkající se informací, které jsou volne k dispozici. S osobními údaji je nakládáno podle zákona o ochrane osobních
údaju.
Freelance-Market nerucí za chyby nebo opominutí uživatelu a neprebírá jejich místo v platebních závazcích nebo právních sporech.
Freelance-Market muže dát uživatelum (OSVČ, poptávajícím osobám) výpoved bez udání duvodu a bez dodržení lhuty, príp. muže
užívání Freelance-Marketu odmítnout.
S výjimkou hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání pracovníku Freelance-Marketu neprísluší uživateli žádné další nároky na
záruku. Částka za rucení je omezena hodnotou obratu, který už byl pro Freelance-Market vytvoren.

Pravidla pro poptávající osoby
Pro poptávající osoby je užívání Freelance-Marketu zdarma (zdarma hledání OSVČ, zdarma Představení s OSVČ, realizaci projektu
zajištuje OSVČ).
Freelance-Market nepředstaví žádnou poptávající osobu, u níž vychází z toho, že OSVČ nemá zájem o takové Představení (napr.
poptávky od profesionálních zprostredkovatelu projektu, poptávky, které neodpovídají profilu OSVČ,...).
Abychom našim OSVČ predstavili jen velmi relevantní poptávky, mužeme predstavit maximálne jednu OSVČ pro jeden projekt.
Poptávky jsou prípustné jen tehdy, pokud existuje reálný projekt. Poptávající osoby musí Freelance-Market informovat do trí dnů,
pokud už není poptávka aktuální. Poptávky profesionálních zprostredkovatelu projektu bez Přímé (vlastní) potřeby projektu jsou
neprípustné. V případě takových opominutí musí poptávající osoba venovat dar 1000,00 Kč detské vesnicce Bona Espero v Brazílii.
Dar vesnicce Bona Espero se uznává jako veřejně prospešný a je danove odpocitatelný.

Pravidla pro OSVČ
Za registraci OSVČ nevybírá Freelance-Market žádný poplatek. Doba registrace je casove neomezená. Žádné další mesícní
poplatky se nevybírají.
Registrované OSVČ mohou svuj profil ve Freelance-Marketu kdykoliv menit nebo dát výpoved, aniž by bylo nutné dodržovat nejaké
lhuty.
Služby Freelance-Marketu mohou být docasne nebo natrvalo omezeny nebo odpojeny. V takovém případě vrátí Freelance-Market
podíl poplatku, zaplaceného v posledních 12 mesících za registraci.
OSVČ platí za Představení s poptávající osobou poplatek za Představení ve výši dvou hodinových sazeb OSVČ. Poplatek se platí
nezávisle na tom, zda OSVČ projekt získá (prumerne je zapotrebí 2,7 Představení na získání jedné zakázky). V případě, že OSVČ
zakázku získá, neplatí se žádné další poplatky / provize.
V případě Představení projektu je nutné co nejrychleji kontaktovat druhou stranu. Pokud se to nezdarí, je nutné Freelance-Market
informovat behem trí dnu.
Registrované OSVČ, které docasne nejsou k dispozici, o tom musí Freelance-Market informovat, aby bylo možné jejich zápis
docasne odpojit.
Faktury vystavované pro OSVČ se zasílají e-mailem. Doplnkové zaslání poštou nebo faxem je na přání možné, a to zdarma.
Faktury vystavené Freelance-Marketem obsahují zákonnou DPH. Faktury je nutné uhradit do 14 dnů v uvedené výši. Při prodlení s
platbou je Freelance-Market oprávnen vyfakturovat poplatky za upomínku ve výši 200,00 Kč plus 40 Kč DPH.
Náklady za financní transakce za nezdarené bankovní inkaso / inkaso z kreditní karty nese OSVČ.
V případě neprofesionálního chování poptávající osoby (bez skutecné potřeby) musí OSVČ do 14 dnů Freelance-Market informovat.
Príslušná faktura za Představení pak bude stornována a poptávající osoba bude príp. vyloučena z dalšího užívání. Pokud OSVČ
navzdory stornování prijme behem jednoho roku zakázky od poptávající osoby, musí Freelance-Market do 14 dnů informovat a ten
vystaví poplatek ve výši 10 % obratu. Pokud nebudou zakázky nahlášeny, musí OSVČ poskytnout dar ve výši 50 % obratu detské
vesnicce Bona Espero v Brazílii.

Všeobecná pravidla pro užívání Freelance-Marketu

Uživatel je povinen uvádet vecne správné údaje a dát co nejrychleji podnet k nutným aktualizacím.
Uživatel musí zajistit prijímání e-mailu od Freelance-Marketu. To se týká obzvlášte rádného nastavení spamových filtru a pravidel
filtru a pravidelné vybírání e-mailu ze schránky. Při zmene kontaktních údaju (e-mailová adresa, telefon, adresa, …) je nutné
Freelance-Market vcas informovat.
Poskytování protiprávních informací nebo informací chránených autorským právem není dovoleno. Škody, které vzniknou, pokud
uživatel takové informace poskytne, nese v plném rozsahu uživatel.
Uživatel se zavazuje, že obdržené informace jakéhokoliv druhu neprodá, nebude je komercne dále zpracovávat, ani nebude takové
služby předávat tretím osobám. Při jednání v rozporu s temito ustanoveními vzniká nárok na náhradu škody ve výši dosažené užitné
hodnoty.

Právní vztah mezi poptávající osobou a OSVČ
Až do realizace individuální smlouvy mezi poptávající osobou a OSVČ platí toto:
První kontakt mezi poptávající osobou a OSVČ má sloužit k vyjasnění zakázky a je proto pro poptávající osobu zdarma. První
kontakt by proto nemel být delší než jedna hodina.
Poptávající osoba musí dát OSVČ dát odmenu za cas vynaložený pro poptávající osobu, a to podle hodinové sazby publikované na
Freelance-Marketu. OSVČ musí poptávající osobu predem informovat o casové nárocnosti a vznikajících nákladech.
OSVČ dostane navíc uhrazeny veškeré výlohy a vedlejší náklady na základe paušálu na výlohy podle zákonných nároku (jízdné,
stravné, prenocování). Ostatní výdaje, které vzniknou OSVČ na základe projektu, budou uhrazeny ve výši skutecne vzniklých
nákladu (napr. náklady za telekomunikace, jízdenky). Základní technické vybavení (pocítac se standardním softwarem, mobilní
telefon) dodává OSVČ a je obsaženo v jeho hodinové sazběČisté . OSVČ musí poptávající osobu vcas informovat o neocekávane
vzniklých nákladech.

Záverecná ustanovení
Jak je uvedeno v obcanském zákoníku, právne úcinná prohlášení je možné předávat jakoukoliv formou, například i telefonem, přes
internetový prohlížec nebo e-mailem.
Príslušným soudem je soud v Praha.
Pokud by byla nekterá ustanovení smlouvy neúcinná nebo neproveditelná, nemá to vliv na úcinnost ostatních ustanovení smlouvy.
Neúčinné nebo neproveditelné ustanovení je nutné nahradit takovým, které je co nejblíže hospodárskému obsahu neúčinného nebo
neproveditelného ustanovení.
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