
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 

Seznamte se se všeobecnými podmínkami Firstmagazines – Firsthome.cz, Firstwoman.cz, 
Firstman.cz a Firstbaby.cz.  

Provoz a užívání 

I.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
  
1.1 Společnost MediaUp Agency, s. r. o., se sídlem U Pramenu 2484, 440 01 Louny, IČ: 
044 92 439, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad 
Labem, sp.zn. 36422 C (dále jen „Poskytovatel“) poskytuje za níže uvedených podmínek 
Uživatelům služby a aplikace umístěné na webových serverech Firsthome.cz, 
Firstwoman.cz, Firstman.cz a Firstbaby.cz (dále jen „Služby“). 
  
1.2 Vztahy Poskytovatele s Uživateli Služeb se řídí těmito Všeobecnými smluvními 
podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky užívání Služeb, 
umístěné na webových serverech Poskytovatele. 
  
1.3 Vztahy Poskytovatele s Uživateli Služeb neupravené Podmínkami nebo zvláštními 
podmínkami užívání Služeb se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, 
zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, zákona 121/2000 Sb., autorský zákon 
a dalšími souvisejícími předpisy. 

II.DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ 
  
2.1 Poskytovatelem je společnost MediaUp Agency, s. r. o., se sídlem U Pramenu 2484, 
440 01 Louny, IČ: 044 92 439, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ústí nad Labem, sp.zn. 36422 C.  
  
2.2 Servery Poskytovatele jsou  Firsthome.cz, Firstwoman.cz, Firstman.cz, Firstbaby.cz. 
  
2.3 Uživatelem je každá osoba zaregistrovaná na Serverech Poskytovatele, která využívá 
Služeb Poskytovatele. 
  
2.4 Návštěvníkem je každá osoba, která navštíví Servery Poskytovatele a užívá jejich 
obsahu, aniž by se registrovala. 
  
2.5 Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od Poskytovatele a Uživatele. 
  
2.6 Uživatelským účtem je účet Uživatele, který vznikne Registrací dle těchto Podmínek. 



III.REGISTRACE UŽIVATELE 
  
3.1 Pro účely užívání Služeb je nezbytná Registrace. Pokud není pro užívání některých 
Služeb nutná registrace, i v takovém případě se užívání takové Služby řídí těmito 
Podmínkami a Návštěvník je povinen se s Podmínkami seznámit a vyslovuje s těmito 
Podmínkami souhlas zahájením užívání těchto Služeb. Návštěvník nebo Uživatel, který 
nesouhlasí s těmito Podmínkami, je povinen zdržet se užívání Služeb. 
  
3.2 Registrace se realizuje vyplněním a odesláním registračního formuláře umístěného na 
Serverech. Provést registraci může pouze osoba starší 18 let, která je plně způsobilá 
k právním úkonům, nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, 
který rovněž za tuto osobu registrací dané osoby vyslovuje souhlas s Podmínkami. 
  
3.3 Uživatel je povinen uvést při registraci pravdivé a úplné údaje o své osobě. Údaje 
označené jako „povinné“ je Uživatel povinen vyplnit, jinak nebude možné registraci 
dokončit, a tím tedy ani i užívat Služby. Ostatní údaje jsou Uživatelem poskytovány 
dobrovolně. Veškeré údaje je možné kdykoli upravit nebo změnit. 
  
3.4 Uživatel, který se na Serverech Poskytovatele zaregistroval před nabytím účinnosti 
těchto Podmínek, a i po nabytí účinnosti těchto Podmínek užívá Služby, se stává bez 
dalšího Uživatelem těchto Podmínek. 
  
3.5 Každý uživatel je povinen seznámit se před dokončením Registrace s těmito 
Podmínkami. Souhlas s Podmínkami vyjádří Uživatel zaškrtnutím políčka „Souhlasím 
s Všeobecnými obchodními podmínkami“, které je součástí registračního formuláře. 
  
3.6 Okamžikem obdržení potvrzení o úspěšném dokončení registrace vzniká smluvní 
vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito Podmínkami. 

IV.PRÁVA A POVINNOSTI 
  
4.1 Uživatel prohlašuje, že: 
  
– je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, 
  
– nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo jeho způsobilost k právním úkonům 
nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami 
a užívání Služeb, 
  
– se před zahájením užívání Služeb důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto 
Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi, 
  
– veškeré jím poskytnuté údaje jsou pravdivé, aktuální, úplné a přesné, 
  



– používáním Služeb ze strany Uživatele za podmínek uvedených v těchto Podmínkách 
nedojde k porušení platných právních předpisů, 
  
– si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Služeb může 
ztratit dočasně či trvale přístup jak k obsahu Poskytovatele, tak i obsahu samotného 
Uživatele, 
  
– je-li mu méně než 18 let, nebude používat Služby, u nichž je podmínkou pro užívání 
minimální věk 18 let, 
  
– zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení 
Uživatele a tyto informace nesdělí žádné Třetí osobě; v případě porušení tohoto bodu 
nese Uživatel plnou odpovědnost za škodu, která by v důsledku tohoto porušení vznikla. 
  
4.2 
Poskytovatel je oprávněn: 
  
– ukončit, pozastavit nebo omezit poskytováni Služeb či změnit způsob jejich poskytování 
bez předchozího informování a/nebo souhlasu Uživatele, 
  
– odstranit, smazat nebo znepřístupnit obsah Uživatele bez předchozího informování a/
nebo souhlasu Uživatele, 
  
– zrušit nebo zablokovat Uživatelský účet Uživatele, aniž by ho o tom musel předem 
informovat. 
  
4.3 
Poskytovatel poskytuje Uživateli Služby bezplatně s výjimkou doplňkových služeb, které 
mohou být zpoplatněny. Doplňkovou službou je nadstandardní Služba, která není součástí 
Služeb, poskytovaných Poskytovatelem na základě Registrace (dále jen „Doplňková 
služba“). Užívání Doplňkových služeb upravují zvláštní smluvní podmínky. 
  
4.4 
Uživatel nese plnou odpovědnost za své jednání spojené s užíváním Služeb a souhlasí 
s tím, že Služby nebude užívat v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných 
států vztahujících se na Uživatele, těmito Podmínkami a oprávněnými zájmy 
Poskytovatele. 
  
4.5 
Uživatel zejména nesmí: 
  
– užívat kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito Podmínkami, 
  
– získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů Služeb Poskytovatele 
  



– modifikovat, blokovat či jinak měnit jakoukoliv Službu, nebo se i jen pokusit narušit 
stabilitu, chod nebo data Služeb, 
  
– komerčně užívat kterékoli Služby způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele 
  
– pokusit se jednat kterýmkoli zde zakázaným nebo protizákonným způsobem 
  
– Uživateli se dále výslovně zakazuje předávat Poskytovateli (tj. umisťovat, nahrávat, 
odkazovat či jinak šířit) obsah Uživatele, který zejména: 
  
– porušuje autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné 
známce, 
  
– obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová, 
  
– podněcuje k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí 
národ, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, 
  
– podporuje nebo propaguje hnutí prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod 
člověka, 
  
– podněcuje k trestnému činu, k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené 
zákonem, nebo schvaluje trestný čin, 
  
– obsahuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, 
  
– zobrazuje týrání zvířete, 
  
– umožní osobám mladším osmnácti let přístup k jakémukoliv pornografickému dílu, 
obsahují pornografická díla zobrazující dítě, styk se zvířetem nebo v nichž se projevuje 
neúcta k člověku a násilí, 
  
– obsahuje nepravdivý údaj o jiném/jiné, způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost, 
dobré jméno nebo pověst, poškodit jej/ji v zaměstnání, narušit jeho/její rodinné vztahy 
nebo způsobit mu/jí jinou vážnou újmu, 
  
– vede k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž 
v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, 
  
– propaguje jakýmkoliv způsobem podnikatele v konkurenčním vztahu s Poskytovatelem 
nebo obsahují materiál způsobilý poškodit dobré jméno Poskytovatele. 
  
4.6 
Uživatel prohlašuje, že je držitelem všech práv nutných pro upload svého obsahu na 
jakýkoli ze Serverů Poskytovatele, veškerý jím uploadovaný obsah neporušuje čl. 



4.5. těchto podmínek a že umožňuje Poskytovateli s takovým obsahem nakládat v rozsahu 
uvedeném v čl. 4.7. těchto podmínek. 
  
4.7 
Uživatel dále prohlašuje, že je-li součástí uploadovaného obsahu jakékoli autorské dílo, 
poskytuje Poskytovateli momentem uploadu svého obsahu na jakýkoliv ze Serverů 
Poskytovatele oprávnění k výkonu práva takové dílo užít (bezúplatnou licenci) všemi 
způsoby užití známými v okamžiku uploadu obsahu, časově místně a množstevně 
neomezeným způsobem. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat a měnit takové dílo, 
uvádět jej na veřejnost, dílo spojovat s jiným dílem nebo jej zařazovat do jiného díla 
souborného bez souhlasu autora. 
  
4.8 
Zvláštní smluvní podmínky Poskytovatele mohou stanovit, zda a za jakých podmínek je 
možné užít obsah Serverů Poskytovatele, nebo jejich jednotlivých komponent 
(např. internetového radioboxu, videopříspěvků, atd.) na webových stránkách třetích osob 
nebo samotných Uživatelů. Neobsahují-li zvláštní smluvní podmínky takovou úpravu, je 
výše uvedené užití obsahu Serverů mimo jejich rámec zakázáno. Porušení tohoto zákazu 
Uživatelem může mít za následek zrušení Uživatelského účtu ze strany Poskytovatele. 
  
4.9 
Pokud Uživatel užívá jakoukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito Podmínkami, má 
Poskytovatel v souladu s čl. 4.2 těchto Podmínek právo kdykoli, bez předchozího 
upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování 
Služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit Obsah Uživatele, nebo zrušit 
či zablokovat Uživatelský účet. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušení 
zákazů uvedených v čl. 4.5 a 4.6 těchto podmínek může vést ke shora uvedeným 
následkům včetně zrušení Uživatelského účtu. 
  
4.10 
Pokud není Uživatelský účet užíván Uživatelem déle než 12 měsíců, je Poskytovatel 
oprávněn takový účet bez předchozího informování Uživatele zrušit. 
  
4.11 
Poskytovatel zásadně neodpovídá (v souladu s ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., 
o některých službách informační společnosti) za obsah vložený na jeho Servery 
Uživatelem. 
  
4.12 
Dozví-li se Poskytovatel prokazatelně o protiprávnosti obsahu ukládaných informací nebo 
jednání Uživatele, neprodleně je smaže. 
  
4.13 
Poskytovatel poskytuje Uživateli služby „tak jak jsou“. Poskytovatel neposkytuje žádné 
záruky za funkčnost a dostupnost Služeb. 



  
4.14 
Poskytovatel neprovádí zálohu obsahu vloženého Uživatelem a není odpovědný za 
případnou škodu nebo jakoukoliv jinou újmu, způsobenou ztrátou takového obsahu. 
Zálohu obsahu umístěného na Serverech Poskytovatele si zajišťuje Uživatel svými 
vlastními prostředky. 
  
4.15 
Uživatel tímto uděluje provozovateli internetových stránek Firsthome.cz, Firstwoman.cz, 
Firstman.cz a Firstbaby.cz, společnosti MediaUp Agency, s. r. o. (dále jen „MA“), souhlas 
s dalším užitím materiálu, který na tyto stránky uživatel nahrál. MA je oprávněna 
po neomezenou dobu a bezplatně tento materiál dále šířit v rámci těchto internetových 
stránek a spojit jej s dalšími texty, obrázky nebo jiným obsahem. Uživatel prohlašuje, že je 
plně oprávněn tento materiál šířit na internetu, že řádně ošetřil veškerá práva všech osob 
k tomuto materiálu (autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví či práva na ochranu 
osobnosti) a že je plně oprávněn MA udělit výše uvedený souhlas s dalším užitím tohoto 
materiálu v rámci těchto internetových stránek. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení 
uživatel plně odpovídá MA za vzniklou škodu. 

V.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
  
5.1 Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané osobní údaje 
v zabezpečené databázi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů. Poskytovatel nevyžaduje a ani nebude vyžadovat po Uživatelích citlivé osobní 
údaje. 
  
5.2 Poskytovatel se zavazuje, že nebude osobní údaje získané od Uživatelů zpracovávat, 
prezentovat, sdílet, předávat, prodávat ani jinak s nimi manipulovat bez předchozího 
souhlasu Uživatele způsobem, který by byl v rozporu s těmito Podmínkami. 
  
5.3 Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná opatření, aby veškeré Uživateli 
zadané osobní údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob. 
  
5.4 Uskutečněním registrace uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas se zpracováním 
osobních údajů v rozsahu jméno, přijmení, adresa, emailová adresa, datum narození, 
pohlaví a rodinný stav, a to za účelem identifikace Uživatele při užívání Služeb a dále za 
účelem marketingových aktivit Poskytovatele dle ust. VI. těchto Podmínek, v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích, v platném znění. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat 
osobní údaje poskytnuté uživatelem elektronickým způsobem po dobu přiměřenou 
k naplnění účelu jejich zpracování. Uživatel má právo k jejich přístupu a je oprávněn 
písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm 
zpracovávány. V případě porušení svých práv může požádat Poskytovatele o vysvětlení 
nebo požadovat, aby Poskytovatel odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na 
úřad pro ochranu osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že má práva dle § 12 a 21 



zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních 
údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na 
opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Uživatel může svůj souhlas kdykoliv odvolat 
písemnou žádostí zaslanou na adresu Poskytovatele. 

VI.OBCHODNÍ SDĚLENÍ 
  
6.1 Uživatel tímto výslovně souhlasí s tím, že je Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli 
obchodní sdělení na emailové adresy Uživatele, které obsahují informace o Službách 
nebo o produktech a službách třetích osob ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých 
službách informační společnosti. 

VII.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
  
7.1 Jakákoliv komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem probíhá elektronicky formou 
elektronické pošty (emailu) pokud není stanoveno jinak. 
  
7.2 V případě sporu mezi Uživatelem a Poskytovatelem má každý Uživatel, který je 
zároveň spotřebitelem právo se obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů 
České obchodní inspekce (ČOI) a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. 
Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání naleznete na 
stránkách www.coi.cz.  
  
7.3 Změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem. Ve vztahu 
k jednotlivým Uživatelům nabývají podmínky automaticky účinnosti užíváním Služeb 
Uživatelem i po datu určeném Poskytovatelem jako dni nabytí účinnosti změn těchto 
Podmínek. Nesouhlasí-li Uživatel se změnami těchto Podmínek, je povinen zdržet se 
užívání Služeb po dni nabytí jejich účinnosti. Komunikace ze strany Poskytovatele ve 
vztahu k jednomu či více Uživatelům může být Poskytovatelem uskutečněna rovněž 
formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím Serverů Poskytovatele. 
  
7.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. 
  



Inzerce 

I. Objednavatel 
Objednavatelem inzerce v Serveru (dále jen „Objednavatel“) je jakákoliv právnická či 
fyzická osoba objednávající placenou inzerci na webových stránkách Serveru. Inzerce je 
poskytována Provozovatelem za úhradu. 

II. Předmět smlouvy 
Předmětem smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat, resp. poskytnout Objednavateli 
na základě objednávky služby definované provozními podmínkami objednaných služeb a 
specifikací služby uvedené v příloze ke smlouvě - a závazek Objednatele za tyto služby 
zaplatit dle platného ceníku Serveru, který je dostupný v rámci tohoto Serveru (dále jen 
„Ceník“),níže uvedeným způsobem. 
Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy ve smlouvě uvedené. Součástí smlouvy se stávají 
i další přílohy a veškeré písemné dodatky k této smlouvě uzavřené v období po uzavření 
smlouvy za účelem doplnění nebo změny smluvních a nebo provozních podmínek. 
Veškeré skutečnosti uvedené ve smlouvě (včetně příloh a dodatků) jsou pro obě smluvní 
strany závazné. 

III. Odstoupení od smlouvy 
Objednavatel může kdykoli zrušit svoji prezentaci v Serveru, tedy vypovědět tyto 
Podmínky, a to písemně. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem v 
měsíci následujícím po doručení výpovědi Provozovateli.V takovém případě Provozovatel 
vrátí poměrnou část poplatku za uhrazené služby Objednavateli. Výše částky takto 
vrácené Provozovatelem Objednavateli je úměrná poměru délky období nevyčerpaného 
vůči celkové délce období služeb Objednavatelem objednaných a uhrazeného a snížená o 
veškeré slevy z cen poskytnuté Provozovatelem za služby poskytnuté během období 
prezentace Objednavateli a o částku za realizaci prezentace. Není-li v ceníku uvedené 
služby uvedeno jinak, činí tato částka 35% úhrady ročního zveřejňování prezentace. 

IV. Finanční podmínky 
Odměna Provozovatele za poskytované služby se řídí platným Ceníkem Serveru. 
Celkovou cenu za poskytnuté služby může poskytovatel upřesnit v objednávce služeb. 
Provozovatel vystavuje fakturu se čtrnáctidenní splatností k úhradě poplatku, za 
objednané služby na sjednané období (viz Ceník). Objednavatel se zavazuje uhradit 
Provozovateli částku uvedenou na faktuře, a to nejpozději do data splatnosti uvedeného 
na tomto dokladu (dnem úhrady se rozumí den připsání fakturované částky na účet 
Provozovatele). Neuhradí-li Objednavatel fakturu vystavenou za účelem uhrazení 
realizované inzerce ve lhůtě splatnosti, bude Objednavateli účtován poplatek z prodlení ve 
výši 0,05 % z výše dlužné částky za každý započatý den prodlení. Neuhrazení jakékoliv 
jednotlivé faktury - daňového dokladu je považováno za porušení Smluvních podmínek. 

V. Reklamace 



V případě pochybení na straně Provozovatele je Objednavatel v rámci reklamačního řízení 
oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nebo slevu z ceny. Lhůta pro uplatnění 
reklamace je 14 dnů ode dne, kdy Objednavatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení 
Provozovatele. Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost Serveru, 
která se týká inzerce Objednavatele, po dobu delší než 1 hodina za den. Za pochybení na 
straně Provozovatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti jednotlivých webových 
stránek Serveru. Námitky vůči vystaveným fakturám, které by měly za následek omezení 
práva na vznik pohledávky Provozovatele vůči Objednavateli, je povinen Objednavatel 
uplatnit do 10 pracovních dnů po doručení faktury písemně u Provozovatele. 

VI. Aktualizace dat, korektury 
Součástí poskytovaných služeb je i možnost aktualizace dat, které Objednavatel poskytl 
Provozovateli pro plnění objednané služby. Není-li v ceníku či objednávce uvedeno jinak, 
má objednatel nárok na 6 bezplatných aktualizací v průběhu kalendářního roku. Před 
zahájením plnění Provozovatel seznámí Objednatele s podobu prezentace, Objednatel má 
právo obsah a podobu prezentace připomínkovat, pokud Objednatel nesdělí elektronickou 
poštou či písemnou formou své připomínky, je prezentace zveřejněna v navrhované 
podobě. 
Není-li uvedeno jinak, zapracuje Provozovatel připomínky či aktualizace v průběhu dvou 
pracovních dnů po poskytnutí veškerých podkladů. Provozovatel má právo zveřejnit 
prezentaci v omezené podobě, pokud Objednatel nedodá požadované podklady. Případné 
omezení rozsahu plnění, které je způsobeno neposkytnutím podkladů ze strany 
Objednatele nemá vliv na finanční a další parametry smlouvy. 

VII. Zveřejňované informace, autorská práva, ochranné známky 
Pokud Objednatel pro plnění předmětu smlouvy poskytne prostředek, na který se vztahuje 
zákon č. 121/200 Sb, autorský zákon v platném znění, je Objednatel odpovědný za 
uzavření patřičných smluv a za úhradu poplatků s autorem díla. Jiný způsob použití 
poskytnutého díla Provozovatelem než pro plnění obsahu této smlouvy je vyloučen. Pokud 
Objednatel pro plnění obsahu smlouvy požaduje či poskytne ochranné známky své či 
svých obchodních partnerů, je povinen o této skutečnosti a případných omezeních k užití 
těchto známek v rámci Serveru informovat Provozovatele. Pokud Provozovatel v rámci 
plnění smlouvy vytvoří či pověří vytvořením díla, na které se vztahuje zákon č. 121/200 
Sb, autorský zákon v platném znění třetí osobu, není Objednatel bez písemného svolení 
Provozovatele toto dílo použít mimo prezentaci v rámci Serveru. Odpovědnost za 
poskytnuté informace a podklady pro prezentaci nese objednatel, je odpovědný za to, že 
tyto informace jsou v souladu s platnými zákony ČR, dobrými mravy a podnikatelskou 
etikou. Pokud poskytnuté podklady a informace jsou v rozporu s zákony ČR, dobrými 
mravy a Etickým kodex internetové reklamy Unie vydavatelů, odmítne Provozovatel jejich 
zveřejnění. 
Provozovatel je oprávněn požádat Objednatele o doložení údajů, které Objednatel 
poskytne ke zveřejnění. Provozovatel je oprávněn nedoložené údaje o kvalitě produktů a 
pozici na trhu nezveřejnit. 

VII. Obchodní tajemství 



Objednatel a Provozovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, 
které jsou předmětem obchodního tajemství. Veškeré údaje o plnění předmětu smlouvy 
jsou pokládány oběma stranami za předmět obchodního tajemství. 

VII. Odpovědnost za škodu 
Provozovatel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne porušením povinností ze 
strany Provozovatele, pokud neprokáže, že porušení povinností bylo způsobeno 
okolnostmi vylučujícím jeho odpovědnost. V případě, že objednavateli vznikne škoda z 
porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou, je omezena maximálně do výše 
sjednané odměny za zveřejnění inzerce, při kterém došlo k porušení a vzniku škody. 
Objednatel odpovídá za škody způsobené Provozovateli v případě porušení povinností 
obsažených v této smlouvě. 

VIII. Závěrečná ustanovení 
Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Objednavatelem se řídí Obchodním 
zákoníkem (zákonem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 
Objednavatel se zavazuje před zahájením čerpání služby seznámit s obsahem všech 
dokumentů, které jsou součástí smlouvy, se smluvními podmínkami, s provozními 
podmínkami služby, s ceníkem služby či cenovou kalkulací včetně termínů plateb a s jejich 
zněním souhlasí. 
Objednavatel souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn v průběhu poskytování služby 
změnit své smluvní podmínky, provozní podmínky nebo ceník služby. Oznámení o změně 
je provedeno písemně. Nesouhlasí-li Objednatel s novými smluvními či provozními 
podmínkami nebo v případě navýšení cen se změnou v ceníku, je oprávněn vypovědět 
smlouvu o čerpání služby do třiceti (30) dnů od okamžiku oznámení citovaných změn 
Objednavateli. V případě, že objednavatel nedoručí poskytovateli do 30 dnů od oznámení 
změny své rozhodnutí ukončit čerpání služby z důvodu neakceptace nových smluvních 
podmínek, provozních podmínek či ceníku služby, považuje se toto za souhlas 
Objednavatele s novým zněním smluvních podmínek, provozními podmínkami či ceníkem 
služby. 
Objednavatel se zavazuje písemně oznámit poskytovateli veškeré změny svých 
identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů poskytnutých při objednávce služby, do 
10 dnů od okamžiku, kdy změna nastala. V případě nesplnění této povinnosti nese 
Objednavatel odpovědnost za vzniklou škodu. 

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.1. 2014.


