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ŽÁDOST O REGISTRACI A PŘÍSTUP DO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

obchodní společnosti H-ONE world s.r.o., se sídlem 17. listopadu 525/15, 690 02 Břeclav, 

Česká republika, IČ: 056 80 336, DIČ: CZ05680336, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 97328, bankovní spojení: 2901305521/2010, 

www.h-one.cz, e-mail: info@h-one.cz (dále též „Provozovatel informačního systému“ 

a/anebo „Provozovatel IS“ a/anebo „H-ONE“) 

Obchodní společnost H-ONE world s.r.o., IČ: 056 80 336 je provozovatelem informačního 

systému (dále též „IS“). 

Žadatel o registraci a přístup do IS: 

[kontaktni-udaje]  

(dále též „Žadatel o registraci“ a/anebo „Žadatel o registraci do IS“) 

Sponzor Žadatele o registraci: 

1. Žadatel o registraci prohlašuje, že byl v dostatečném předstihu před vyplněním této 

„Žádosti o registraci a přístup do informačního systému“ řádně seznámen s IS a 

v dostatečném předstihu řádně poučen o podmínkách jeho případné účasti v IS, o 

skutečnosti, že v případě jeho registrace v IS bude mít přístupem do IS náhled na 

vzdělávací semináře (např. vzdělávání v rámci osobnostního růstu, seminář OMO: 

osobnost – manažer – obchodník) a společenské a/nebo volnočasové akce pořádané 

Provozovatelem IS, z nichž některé (Provozovatelem IS vybrané) bude moci z titulu 

registrace v IS za úplatu absolvovat, a že má vážný zájem o registraci a přístup do IS. 

2. Žadatel o registraci prohlašuje, že byl, v dostatečném předstihu před vyplněním a 

odesláním Provozovateli IS této „Žádosti o registraci a přístup do informačního 

systému“, elektronickou formou řádně seznámen s „Poučením zájemce o registraci a 

přístup do informačního systému“), (dále též „Poučení“), a že Poučení řádně 

porozuměl, a že elektronickou formou potvrdil Provozovateli IS skutečnost, že se 

s Poučením, v dostatečném předstihu před vyplněním a odesláním Provozovateli IS 

této „Žádosti o registraci a přístup do informačního systému“ (dále též „Žádost“), 

řádně seznámil, a že mu zcela porozuměl. 

 

3. Žadatel o registraci prohlašuje, že je mu známa skutečnost, že v případě, že nepřísluší 

do: a) obchodní struktury obchodní společnosti ZFP akademie, a.s., se sídlem: 17. 

listopadu 3112/12, 690 02 Břeclav, IČ: 263 04 805, zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3828  Hlavní regionální kanceláře 

č. 1, která má sídlo 17. listopadu 525/15, 690 02 Břeclav (dále též „HRK 1“) a/nebo 

b) obchodní struktury ZFPSR obchodní společnosti KOS, s.r.o., která má sídlo 

Námestie mieru 4, Holíč 908 51, Slovenská republika, IČO: 36 265 837, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Trnavě, oddíl Sro, vložka číslo 

15469/t (dále též „KOS, s.r.o.“), nemůže být zaregistrován do IS a nemůže mít přístup 

k IS, pokud: 
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(i) má nebo v minulosti měl s obchodní společností ZFP akademie, a.s., se sídlem: 

17. listopadu 3112/12, 690 02 Břeclav, IČ: 263 04 805, zapsané v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3828 a/nebo 

s obchodní společností ZFP s.r.o., IČ: 607 45 347 (obě obchodní společnosti 

uvedené v tomto bodě (i) dále též „ZFP“) uzavřenu platnou a účinnou smlouvu 

o obchodním zastoupení a/nebo smlouvu o spolupráci a/nebo smlouvu 

obdobnou, a/nebo 

 

(ii) někdy absolvoval Základní seminář ZFP, a/nebo 

(iii) má nebo v minulosti měl u ZFP evidenční číslo, a/nebo 

(iv) má nebo v minulosti měl uzavřenu platnou a účinnou smlouvu o obchodním 

zastoupení a/nebo smlouvu o spolupráci a/nebo smlouvu obdobnou s obchodní 

společností ZFP akadémia, a.s., se sídlem: Námestie mieru 4, Holíč 908 51, 

Slovenská republika, IČO: 36 847 372, zapsanou v obchodním rejstříku 

vedeném Okresním soudem v Trnavě, oddíl Sa, vložka číslo 10631/T (dále též 

„ZFPSR“), a/nebo 

(v) někdy absolvoval Základní seminář ZFPSR, a/nebo 

(vi) má nebo v minulosti měl u ZFPSR evidenční číslo. 

4.  Žadatel o registraci prohlašuje, že: 

A) přísluší do obchodní struktury HRK 1 a/nebo KOS, s.r.o., nebo že 

 

B) (i) nemá a ani v minulosti neměl se ZFP uzavřenu platnou a účinnou 

smlouvu o obchodním zastoupení a/nebo smlouvu o spolupráci a/nebo 

smlouvu obdobnou, a 

 

(ii) nikdy neabsolvoval Základní seminář ZFP, a 

(iii) nemá a ani v minulosti neměl u ZFP evidenční číslo, a 

(iv) nemá a ani v minulosti neměl se ZFPSR uzavřenu platnou a 

účinnou smlouvu o obchodním zastoupení a/nebo smlouvu o spolupráci 

a/nebo smlouvu obdobnou, a 

(v) nikdy neabsolvoval Základní seminář ZFPSR, a 

(vi) nemá a ani v minulosti neměl u ZFPSR evidenční číslo. 

5. Žadatel o registraci prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že do IS bude zaregistrován 

a bude mu elektronickou formou na jeho výše uvedený e-mail doručen jedinečný 

přístupový kód do IS a jedinečné osobní číslo v rámci Provozovatele IS poté, co: 
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 elektronickou formou vyplní a doručí Provozovateli IS tuto Žádost, a následně potvrdí 

tuto skutečnost ještě prostřednictvím svého výše uvedeného e-mailu Zájemce o 

registraci (na výše uvedený e-mail Zájemce o registraci bude doručen e-mail 

s odkazem pro potvrzení výše uvedené skutečnosti), a následně 

 zaplatí Provozovateli IS registrační poplatek ve výši 390,- Kč (slovy: 

třistadevadesátkorunčeských), (dále též „Registrační poplatek“), a to buď v hotovosti 

anebo bezhotovostním bankovním převodem ve prospěch výše uvedeného bankovního 

účtu Provozovatele IS, s variabilním symbolem, který bude uveden v e-mailu 

doručeném Zájemci o registraci na výše uvedený e-mail Zájemce o registraci. 

6. Žadatel o registraci prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Registrační poplatek je 

nevratný. 

 

7. V případě, že v období mezi odesláním „Poučení zájemce o registraci a přístup do 

informačního systému“ a/nebo „Žádosti o registraci a přístup do informačního 

systému“ ze strany Žadatele o registraci, dojde ze strany H-ONE ke změně výše 

Registračního poplatku (ke zvýšení či snížení výše Registračního poplatku), je si 

Žadatel o registraci vědom skutečnosti, že je třeba celý proces registrace a přístupu do 

informačního systému H-ONE opakovat (je třeba, aby Žadatel o registraci znovu 

vyplnil a doručil H-ONE aktuální „Poučení zájemce o registraci a přístup do 

informačního systému“ (s aktuální výší Registračního poplatku) a aby Žadatel o 

registraci znovu vyplnil a doručil H-ONE aktuální „Žádost o registraci a přístup do 

informačního systému“ (s aktuální výší Registračního poplatku)). 

 

8. Žadatel o registraci prohlašuje, že tuto Žádost vyplnil a odešle Provozovateli IS 

elektronickou formou on-line prostřednictvím: system.h-one.cz. 

 

9. Žadatel o registraci prohlašuje, že rozumí veškerým pojmům, zkratkám a veškeré 

terminologii v této Žádosti užitým. 

 

10. Žadatel o registraci prohlašuje, že všechna jeho prohlášení v této Žádosti jsou 

pravdivá. V případě, že by se následně ukázalo, že některé z prohlášení Žadatele o 

registraci uvedené v této Žádosti je nepravdivé, má se za to, že k registraci do IS 

nedošlo. 

 

11. Právní vztah mezi Žadatelem o registraci a H-ONE se řídí hmotným právem České 

republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

 

12. Žadatel o registraci a H-ONE se v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodli na místní příslušnosti soudu prvního 

stupně tak, že místně příslušným soudem prvního stupně pro všechna soudní řízení 

mezi nimi je Okresní soud v Břeclavi, resp. Krajský soud v Brně. 

 

13. Žadatel o registraci vyplněním (elektronickou formou) a doručením (elektronickou 

formou) této Žádosti Provozovateli IS, závazně Provozovatele IS žádá o registraci a 

přístup do IS. 

http://www.system.h-one.cz/
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CASHBACK 

Máte zájem i o registraci ke Službě „cashback“ provozované H-ONE na internetovém 

Portálu Cashback H-ONE? 

[pole-1] Žadatel o registraci a přístup do IS současně žádá (zaškrtnutím políčka) o registraci 

ke Službě „cashback“ provozované H-ONE (dále též „Služba „cashback“) na internetovém 

portálu Cashback H-ONE (dále též „Portál Cashback H-ONE“). Registrace ke Službě 

„cashback“   je bezúplatná. Žadatel o registraci a přístup do IS bude ke Službě 

„cashback“ zaregistrován okamžikem registrace do IS. O skutečnosti, zda Žadatel o registraci 

a přístup do IS byl či nebyl po jeho registraci do IS zaregistrován i ke Službě „cashback“, 

bude vyrozuměn v e-mailu doručeném Zájemci o registraci a přístup do IS na výše uvedený e-

mail Zájemce o registraci a přístup do IS. 

[pole-2] Žadatel o registraci a přístup do IS tímto (zaškrtnutím políčka) potvrzuje skutečnost, 

že se řádně seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami Portálu Cashback H-ONE, 

a že s nimi bezvýhradně souhlasí. 

V případě požadavku na registraci ke Službě „cashback“ ručně zaškrtněte výše uvedená 

zaškrtávací políčka. 

GDPR  

[pole-3]  Žadatel o registraci a přístup do IS tímto (zaškrtnutím políčka) souhlasí se 

zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení dle dokumentu: 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (zasílání obchodních sdělení). 

http://system.h-one.cz/soubory/smlouvy/VOP_H_ONE_2017-07-07.pdf

