
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Smluvní podmínky upravují službu - registraci projekčních nebo montážních společností, zabývajících se tepelnými čerpadly a jejich další inzerci 
a propagaci uživatelům majícím zájem v oblasti tepelných čerpadel. 

Následující text představuje Smluvní podmínky, jejich odsouhlasením se zaregistrovaná projekční nebo montážní společnost zabývajících se 
tepelnými čerpadly (dále také jen „Zákazník“), zavazuje dodržovat pravidla v nich stanovená. V případě porušení Smluvních podmínek kterýmkoli 
Zákazníkem může Provozovatel této služby (dále také jen „Provozovatel“), uplatnit vůči takovému Zákazníkovi opatření obsažená v těchto 
Smluvních podmínkách. 

 

1. DEFINICE 
 

1.1. Služba poskytovaná Provozovatelem je server, který slouží pro vyhledávání nabídek projekčních nebo montážních společností zabývajících 
se tepelnými čerpadly (dále také jen jako „Služba“). Pomocí řazení a filtrování lze srovnávat výrobce, výrobky, projekční kanceláře i montážní 
firmy. Dále lze získávat informace o nabízeném sortimentu a poskytovaných službách jednotlivých Zákazníků. Služba je dostupná na internetové 
adrese www.vyber-tepelne-cerpadlo.cz. 
 
1.2. Provozovatelem služby je fyzická osoba, která server neprovozuje za účelem dosahování zisku, (dále také jen „Provozovatel“). 

1.3. Zákazníkem Služby je registrovaný uživatel služeb Provozovatele a současně zadavatel nabídky na internetovém serveru www.vyber-
tepelne-cerpadlo.cz  (dále jen „Zákazník“), jenž se pro účely využití služby zaregistruje u Provozovatele v registračním formuláři dostupném na 
webové stránce www.vyber-tepelne-cerpadlo.cz. Zákazníkem pro účely služby tedy nejsou subjekty, které zprostředkovávají prodej třetím 
stranám, ani subjekty provozující internetové servery, které mají charakter srovnávače cen. Tyto subjekty nejsou oprávněny vkládat nabídky na 
server www.vyber-tepelne-cerpadlo.cz a registrovat se u Provozovatele prostřednictvím registračního formuláře. 
 
1.4. Nabídkou se rozumí nabídka zboží nebo služeb nabízených Zákazníkem zobrazovaná prostřednictvím serveru www.vyber-tepelne-
cerpadlo.cz . 
 
1.5. Uživatelem se rozumí uživatel celosvětové sítě internet, který vyhledává a porovnává nabídky týkající se tepelných čerpadel na www.vyber-
tepelne-cerpadlo.cz  (dále jen „Uživatel“). 

1.6. Rozhraním se rozumí webové administrační rozhraní, jež umožňuje užití a nastavení služby Zákazníkovi (dále jen „Rozhraní“). 

 

2. PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SLUŽBY 
 

2.1. Provozovatel se zavazuje na základě stanovených podmínek zobrazovat na serveru www.vyber-tepelne-cerpadlo.cz Nabídku(ky) dle 
nastavení Zákazníka v Rozhraní. Provozovatel Zákazníkovi zpřístupní takovéto Rozhraní pro nastavení profilu Zákazníka.  
 
2.2. Nabídky budou dle zadání parametrů uživatelem následně zobrazovány na serveru www.vyber-tepelne-cerpadlo.cz  s tím, že při každé 
aktualizaci stránky se Nabídky Zákazníků náhodně prohodí.  

2.3. Zákazník předává Provozovateli obsah Nabídky, zejména fotografie a popis referencí nabízených Zákazníkem. Zákazník prohlašuje, že je 
obsah Nabídky a popis referencí oprávněn užít a poskytnout Provozovateli za účelem zobrazení Nabídky na serveru www.vyber-tepelne-
cerpadlo.cz. V případě, že by se toto prohlášení Zákazníka ukázalo jako nepravdivé, zavazuje se Zákazník nahradit Provozovateli veškerou škodu, 
která Provozovateli v důsledku nepravdivosti prohlášení Zákazníka vznikla. Dále Zákazník poskytuje Provozovateli svolení obsah Nabídky a popis 
referencí (zejména fotografie) zařadit do databáze Služby www.vyber-tepelne-cerpadlo.cz  Provozovatele. Zákazník dále prohlašuje, že je 
oprávněn k poskytnutí svolení Provozovateli dle předchozí věty a že nahradí Provozovateli veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku 
nepravdivosti tohoto prohlášení. 

2.4. Zákazník – Montážní společnost a projekční firma – má možnost výběru maximálně čtyř výrobců tepelných čerpadel, jejichž výrobky instaluje 
nebo projektuje a maximálně čtyř krajů na území České republiky, ve kterých své služby nabízí a kde převážně působí.  
 
2.5. Zákazník je plně odpovědný  
a) za obsah zadaných Nabídek,  
b) za obsah cílových stránek, na něž se Uživatel dostane po kliknutí na Nabídku Zákazníka.  
Provozovatel nenese odpovědnost  
a) za újmy, které Zákazník způsobí svojí Nabídkou v systému Služby třetím stranám nebo  
b) za Nabídky a cílové stránky, které jsou, či vstup na ně je umožněn, v rozporu s platným právním řádem. 
 
2.6. Provozovatel si v souladu s Pravidly pro Nabídky vyhrazuje právo zablokovat internetový server Zákazníka, a to s udáním i bez udání důvodu, 
zejména u Nabídek, jež by byly v rozporu s ustanoveními těchto Smluvních podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo Zákazníkovi, který 
opakovaně porušuje Pravidla pro internetové servery či je v rozporu s těmito Smluvními podmínkami, zablokovat Nabídky bez udání důvodu. K 
zablokování všech nabídek může dojít i v případě nadměrného zatěžování systému. Nadměrným zatěžováním systému (tzn. ohrožující chod 
systému) je označováno a) vkládání nadměrného množství dat do systému, b) nadměrný počet požadavků na webové rozhraní systému. 
Provozovatel nemá povinnost upravovat nevyhovující Nabídky. 
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2.7. Přihlašování do Rozhraní je vázáno na přihlašovací jméno a heslo. V případě zániku práva Zákazníka používat přihlašovací jméno nemá 
Provozovatel povinnost nadále Zákazníkovi zpřístupňovat Rozhraní. Zákazník je povinen ochraňovat svoje přihlašovací údaje a držet je v tajnosti. 
Provozovatel neručí za zneužití systému v případě vyzrazení přihlašovacího jména a hesla třetí osobě. Pokud Zákazník třetí straně poskytne 
přístup do svého Rozhraní, je Zákazník odpovědný za to, že zajistí, že třetí strana souhlasí s těmito smluvními podmínkami a přijímá je. Zákazník 
se dále zavazuje nezakládat nebo pomocí třetí strany neprovozovat v systému dvě nebo více nabídek pro propagaci téhož zákazníka nebo týchž 
webových stránek na stejné doméně nebo více stránek na samostatných doménách se stejným nebo zaměnitelným obsahem shodného 
provozovatele (tzv. „duplicita“). Označení webů nebo obsahu jako zaměnitelných je výhradně na Provozovateli a Provozovatel si vyhrazuje právo 
Nabídky, které na takový web odkazují, zamítnout kdykoliv takovou skutečnost zjistí. 

2.8. Zákazník může svou účast na serveru www.vyber-tepelne-cerpadlo.cz ukončit tím, že požádá písemně na adresu Provozovatele nebo 
emailem na vybertc@gmail.com o odstranění své Nabídky ze služby. Provozovatel si vyhrazuje pro odstranění Nabídky Zákazníka lhůtu v trvání 
5 pracovních dní ode dne doručení žádosti Zákazníka. 
 
2.9. Provozovatel neposkytuje žádnou garanci pozice Nabídky Zákazníka, počtu zobrazení a přesného vzhledu. 

2.10. Provozovatel je oprávněn posílat Zákazníkovi emailová či písemná oznámení, která se týkají provozu systému, jakož i dalších služeb 
Provozovatele. 

2.11. Provozovatel neshromažďuje reference na Zákazníky od třetích osob v rámci poskytování Služby. Provozovatel nezveřejňuje reference na 
Zákazníky od třetích osob v rámci poskytování Služby. 

 

3. REGISTRACE ZÁKAZNÍKA 
 

3.1. Zákazník musí mít odpovídající živnostenské oprávnění, musí se jednat o podnikající fyzickou či právnickou osobu, která vyvíjí svoji aktivitu 
v rámci odvětví tepelných čerpadel. 

3.2. Mezi povinné údaje uváděné Zákazníkem při registraci patří: 
- název  
- popis činnosti 
- identifikační číslo (IČO) 
- kontaktní e-mail, telefon, webové stránky 
 
3.3. Provozovatel na serveru www.vyber-tepelne-cerpadlo.cz dává k dispozici pro Zákazníky registrační formulář, který nový Zákazník vyplní a 
odešle Provozovateli.  

3.4. Provozovatel si vyhrazuje pro schválení nově registrovaného Zákazníka do služby lhůtu v trvání do 5ti pracovních dní ode dne registrace 
Zákazníka. Provozovatel si vyhrazuje právo k odmítnutí registrace do 5ti pracovních dní, a to zejména z důvodu porušení pravidel těchto 
Smluvních podmínek, právních předpisů či oprávněných zájmů Provozovatele či třetích osob. 

3.5. Po schválení registrace Provozovatelem má Zákazník přístup do administračního rozhraní služby. V tomto Rozhraní je Zákazník oprávněn 
upravit svůj profil.  

 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
  

4.1. Zákazník, kterým je fyzická osoba, dává tímto Provozovateli výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, pokud takovéto osobní údaje Zákazník do systému zadá. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla Provozovatele, který 
se tímto zavazuje po doručení odvolání souhlasu bezodkladně veškeré osobní údaje týkající se dané osoby ze serveru odstranit. V případě 
odstranění osobních dat na žádost Zákazníka, Provozovatel neodpovídá za následnou dobytnost dat zadaných do Rozhraní takovýmto 
Zákazníkem. 

4.2. Záležitosti těmito Smluvními podmínkami a Pravidly pro Nabídky se podpůrně řídí příslušnou právní úpravou, tedy zejména zákonem č. 
89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění.  

4.3. Jakékoliv užití obsahu serveru www.vyber-tepelne-cerpadlo.cz, popř. jeho částí Zákazníkem jiným způsobem než pro účely, k nimž je Služba 
určena, zejména jakékoli neoprávněné šíření obsahu, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoli zásahy do technického nebo věcného obsahu serveru 
www.vyber-tepelne-cerpadlo.cz. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených na serveru www.vyber-tepelne-cerpadlo.cz pro osobní 
potřebu Zákazníka v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy 
prováděné jakýmkoli mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou také zakázány. 

4.4. Zákazník není oprávněn jakkoli Provozovatele činit zodpovědným za jakékoli právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění 
Zákazníkem zadaných dat prostřednictvím serveru www.vyber-tepelne-cerpadlo.cz. 

4.5. Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou přiměřenou změnu těchto Smluvních podmínek, a to i bez předchozího upozornění. 

4.6. Provozovatel si vyhrazuje právo na odpojení serveru www.vyber-tepelne-cerpadlo.cz na nezbytně nutnou dobu za účelem opravy a 
zkvalitnění služeb, o tom bude Zákazníky informovat. 

4.7. Provozovatel nenese odpovědnost za výpadky serveru z důvodu vyšší moci. 


