
OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 30. 03. 2017

PROVOZOVATEL 
WEBŮ

"Provozovatelem webů" se v těchto obchodních podmínkách rozumí podnikatelský subjekt Martin Hotovec s IČ 66854521 a 
sídlem Na Václavce 1078/30 Praha 5 - Smíchov, který není plátcem DPH. Ostatní aktuální údaje o provozovateli webů, které 
mohou podléhat změnám, jsou vždy uveřejněny v hlavní sekci KONTAKTY každého webu Provozovatele webů.

OBJEDNAVATEL "Objednavatelem" se v těchto obchodních podmínkách rozumí podnikatelský nebo jiný subjekt, který si u provozovatele webů 
objednává nebo již uhradil záznam ve zvoleném výpisu na některém z webů provozovatele webů.

PŘEDMĚT 
OBCHODNÍCH 
PODMÍNEK

Předmětem těchto veřejných obchodních podmínek je úprava obchodního vztahu mezi Provozovatelem webů a 
Objednavatelem a úprava pravidel pro záznamy a pro jednotlivé položky těchto záznamů.

DOBA UVEŘEJNĚNÍ 
ZÁZNAMU

Minimálně 365 kalendářních dní ode dne úhrady záznamu. V případě zakládání záznamu zcela nového nemusí být tento 
záznam po dobu zapracovávání dodaných dat (většinou max. 96 hodin) zobrazován. V případě, že jde o prodloužení doby 
uveřejnění záznamu a ne o záznam zcela nový, tak minimálně 365 kalendářních dní přímo navazujících na předchozí dobu 
uveřejnění záznamu.

ZOBRAZOVÁNÍ 
ZÁZNAMU

Záznam každé provozovny se bude zobrazovat: 

• na stránce základního výpisu Objednavatelem objednaného a zaplaceného (např. výpis CUKRÁRNY ČESKÁ 
REPUBLIKA na webu www.restaurace.top).

• na dalších příslušných geograficky nebo jinak přímo souvisle podřazených podstránkách (např. podřazené výpisy 
CUKRÁRNY PRAHA a CUKRÁRNY PRAHA 1 pod základním výpisem CUKRÁRNY ČESKÁ REPUBLIKA na webu 
www.restaurace.top).

• existuje-li speciální vyhledávač vztahující se k výpisu, tak i ve výsledcích vyhledávání návštěvníka webu na stránce 
tohoto speciálního vyhledávače (např. mapový vyhledávač s vyhledávacími kritérii) - samozřejmě jen pokud zápis 
bude vyhovovat (na základě údajů předaných Objednavatelem) všem vyhledávacím kritériím nastaveným hledajícím 
návštěvníkem webu.

• případně zcela zdarma na dalších speciálních stránkách a webech dle Provozovatele webů, a to i v upravené nebo 
zkrácené podobě (např. v seznamu upozorňujícím na firmy nově přidané do některého výpisu nebo webu; na stránce 
propagující stránku s výpisem, výpis nebo web se záznamem; ve výpisu novém; apod.). Takovéto speciální zobrazení 
navíc je samozřejmě zcela zdarma, ale bez jakýchkoliv garancí a nároků Objednavatele na trvanlivost, řazení, 
zobrazení apod..

Provozovatel webů se zavazuje listovat výpisy se záznamy na další stránky po 10ti či více záznamech. Plánuje-li 1 
firma/subjekt zařadit do 1 základního výpisu (např. AMERICKÉ RESTAURACE na serveru www.restaurace.top) celkem více 
než 10 záznamů (tj. více než 10 provozoven / 10 poboček) v hl. m . Praha nebo v 1 kraji, je třeba se s Provozovatelem webů 
předem individuálně domluvit. Pro Objednavatele a řetězce s velkým množstvím vlastních poboček lze třeba i vytvořit vlastní 
výpis/podsekci s vlastním názvem jejich firmy, aby tak ve výpisech příliš nebyly potlačovány záznamy Objednavatelů s malým 
množstvím poboček a zároveň aby se naopak řetězec mohl lépe odděleně propagovat. Provozovatel webů si vyhrazuje právo 
měnit základní geografickou (příp. jinou použitou) základní úroveň výpisů. 

ŘAZENÍ ZÁZNAMŮ 
VE VÝPISU

Záznamy nejsou do výpisu základní úrovně zařazovány dle data objednávky, ale dle data a času přijetí platby na bankovní 
účet, případně dle data a času vystavení faktury za hotové při možném zároveň probíhajícím prodeji za hotové. Po celou 
dobu umístění záznamu ve výpisu nemůže Objednavatel přijít o své pořadí získané v základním výpisu (resp. být posunut na 
horší pozici) tím, že by si později jiný Objednavatel např. koupil výhodnější pozici jak je někdy obvyklé (tzv. topování, 
zvýhodněné zápisy apod.).

CENA UVEŘEJNĚNÍ 
ZÁZNAMU Ceny jsou smluvní, vždy dle individuální dohody.

CENA ZMĚNY 
ZÁZNAMU

V ceně uveřejnění každého záznamu jsou během zaplaceného období zdarma 2 změny celkem během aktuální zaplacené 
doby uveřejnění záznamu. Jednou změnou je myšlena jedna změna jedné položky jednoho záznamu. Pokud by někdo 
potřeboval další změny, ceny se řídí aktuálním ceníkem, který bude uveřejněný na stejném místě jako tyto obchodní 
podmínky. Objednavatel se zavazuje sám požádat o změnu záznamu v případě, že některé položky záznamu neodpovídají 
skutečnosti, aby nedocházelo k matení zákazníků - uživatelů webů Provozovatele webů. V opačném případě může dojít i ke 
zrušení záznamu ze strany provozovatele webů bez jakékoliv finanční náhrady.

CENA ZRUŠENÍ 
ZÁZNAMU

Zrušení záznamu je zdarma. Objednavatel se zavazuje sám požádat o zrušení záznamu v případě, že daná provozovna / 
pobočka nebo firma zanikla.

VZHLED A 
NÁLEŽITOSTI

Provozovatel webů si vyhrazuje právo měnit vzhled, strukturu a náležitosti všech webů, sekcí, vyhledávačů, výpisů, záznamů 
a položek záznamu, a měnit jejich názvy. Objednavatel se zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky a dodržovat aktuální 
pravidla pro záznamy a jejich položky, která budou uveřejněna na stejném místě jako tyto obchodní podmínky. Objednavatel 
se zavazuje k maximální součinnosti při změnách provozovatelem webů.

DALŠÍ PRÁVA 
PROVOZOVATELE 
WEBŮ

Provozovatel webů si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoliv objednávku bez udání důvodu nebo zrušit jakýkoliv záznam. 
Provozovatel webů si vyhrazuje právo na dvacetiprocentní časovou nedostupnost svých webů v dlouhodobém celoročním 
průměru za účelem aktualizace dat, systémových a hardwarových upgradů apod.

ZMĚNA 
OBCHODNÍCH 
PODMÍNEK

Provozovatel webů si vyhrazuje právo kdykoliv měnit tyto obchodní podmínky. Neurčují-li právní předpisy jinak, Objednavatel 
se zavazuje sledovat obchodní podmínky a příslušná pravidla a neprojeví-li s nimi do 14 dní nesouhlas, považují se tyto nové 
obchodní podmínky Objednavatelem za přijaté. Provozovatel webů si vyhrazuje právo oboustranně si domluvit s vybraným 
Objednavatelem odchylku od obchodních podmínek (např. při vytvoření odděleného výpisu pro velké řetězce apod.). Odkaz 
na platné obchodní podmínky je vždy uveřejněn v hlavní sekci KONTAKTY každého webu Provozovatele webů

AKTUÁLNÍ CENÍK PLATNÝ OD 30. 03. 2017

ZMĚNA 
ZÁZNAMU

V ceně zápisu je změna 2 položek během zaplaceného období zcela zdarma. Cena za změu každé další jedné položky činí 150 Kč. 
Jednou položkou se rozumí celé OTEVÍRACÍ HODINY, celé DALŠÍ KONTAKTY, POPIS ČINNOSTI, POZNÁMKA, NÁZEV FIRMY, 
ADRESA PROVOZOVNY, URL adresa, apod. Platí se zálohově.



AKTUÁLNÍ PRAVIDLA PRO ZÁZNAMY A JEJICH POLOŽKY
PLATNÁ OD 30. 03. 2017

POLOŽKY: PRAVIDLA:

NÁZEV FIRMY

Platný název Objednavatele (firmy či jiného zapisovaného alternativního subjektu). U některých provozoven (např. restaurací) se 
lze domluvit na použití alternativního názvu (např. "VINÁRNA EXQUISITE" místo názvu firmy "EXQUISITE a.s.", která vinárnu 
provozuje). Při použití alternativního názvu Objednavatel tímto za Provozovatele webů přebírá veškerou právní a finanční 
odpovědnost za případnou škodu při případné právní kolizi s jinými firmami, obchodními značkami, ochrannými známkami apod., 
a to ke dni jejího vzniku.

ADRESA 
PROVOZOVNY

Adresa zapisované provozovny / pobočky Objednavatele. Musí být vždy aktuální a platná. Provozovatel webů si vyhrazuje právo 
vytvářet z adres odkazy na mapy a GPS polohy a adresy upravovat (např. doplněním čísla popisného, vypuštěním/přidáním 
městské části apod.).

OBRÁZEK

Obrázek, logo nebo fotografie provozovny (exteriéru / interiéru / produktů) musí být v nejobvyklejším elektronickém formátu jako 
soubor .jpg / .jpeg o rozměrech 266 x 200 pixelů (bodů) (šířka X výška) a datové velikosti do 20 KB (Kilobajtů) (20.480 bajtů). 
Obrázek nesmí být s rámečkem - černý rámeček o šířce 1 pixel (1 bod) je na stránce kolem všech obrázků vytvářen automaticky. 
Do doby dodání obrázku objednavatelem může být obrázek dočasně nahrazen vlastním defaultním obrázkem Provozovatele 
webů.

POPIS ČINNOSTI 
PROVOZOVNY

Popis činnosti zapisované provozovny musí mít délku 400 až 540 znaků (lze používat jen písmena, čísla, mezery, větné tečky, 
větné čárky a kulaté závorky), a to nekapitálkovým (nevelkým) a neverzálkovým písmem (pokud to tak oficiálně není správně). 
Nelze používat vykřičníky a otazníky, věty tázací, rozkazovací a zvolací.
Popis činnosti nesmí obsahovat jakékoliv kontaktní údaje, zmínky o penězích (ceny výrobků, slevy atd.), zmínky o konkurenci, 
superlativy (např. "nejlepší", "nejlevnější") a objektivně neposouditelné zmínky o kvalitě (např. "vyrobené nepřekonatelnou 
unikátní technologií"). Pokud má objednatel provozovnu zapsanou na jednom webu ve více sekcích (např. ČESKÉ 
RESTAURACE a ALL YOU CAN EAT), musí být jejich popisy činnosti odlišné alespoň z 50ti %.

WWW * WWW odkaz (URL adresa) na internetové stránky zapisované provozovny. Nesmí se jednat o přesměrovanou doménu 
(redirect). Provozovatel webů může URL Objednatele na konci doplnit o GET proměnné identifikující web Provozovatele webů.

OTEVÍRACÍ 
(PROVOZNÍ) 
HODINY

Rozdělené otevírací / provozní hodiny Vám dávají možnost uvést i pauzu během dne.

E-MAIL *
Kontaktní e-mail, který musí být výhradně firmy (či alternativního subjektu), tj. nesmí být osobní. Objednavatel se zavazuje, že 
ani část názvu kontaktního e-mailu nebude obsahovat jméno nebo příjmení skutečné osoby, aby tak ze strany Provozovatele 
webů nešlo o zpracování osobních údajů. Nevhodný údaj automaticky nebude do záznamu uveden. Vhodné e-maily jsou např. 
recepce@nějakýserver.cz, objednavky@nějakýserver.cz, reklamace@nějakýserver.cz, reservace@nějakýserver.cz apod.

MOBIL *
(GSM,..)

1 kontaktní číslo mobilního telefonu firmy (či alternativního subjektu), které musí být výhradně firemní (či alternativního subjektu), 
tj. nesmí být osobní. Objednavatel se zavazuje, že uvedené číslo patří zapisované firmě (či alternativnímu subjektu) a nikoliv 
soukromé osobě, aby tak ze strany Provozovatele webů nešlo o zpracování osobních údajů.

TEL. *
(TELEFON,..)

1 kontaktní číslo pevné telefonní linky firmy (či alternativního subjektu), které musí být výhradně firemní (či alternativního 
subjektu), tj. nesmí být osobní. Objednavatel se zavazuje, že uvedené číslo patří zapisované firmě (či alternativnímu subjektu) a 
nikoliv soukromé osobě, aby tak ze strany Provozovatele webů nešlo o zpracování osobních údajů.

FAX *
1 kontaktní číslo faxu firmy (či alternativního subjektu), které musí být výhradně firemní (či alternativního subjektu), tj. nesmí být 
osobní. Objednavatel se zavazuje, že uvedené číslo patří zapisované firmě (či alternativnímu subjektu) a nikoliv soukromé 
osobě, aby tak ze strany Provozovatele webů nešlo o zpracování osobních údajů.

GPS * GPS polohu firmy lze uvést ve 3 formátech. Při jejím neuvedení si Provozovatel vyhrazuje právo uvést přibližné GPS polohy na 
základě uvedených adresních údajů sám. Např. za účelem vyhledávání firem vyhledávačem v určitém okruhu.

PRO VŠECHNY 
POLOŽKY

V případě záznamu do výpisu v cizím jazyce je třeba dodat záznam v tomto příslušném jazyce. Názvy položek se mohou u 
jednotlivých webů Provozovatele webů nepatrně lišit. Položky neoznačené hvězdičkou jsou povinné. Uveřejňované záznamy 
nesmí obsahovat osobní údaje, aby Provozovatel webů nebyl nucen k registraci na ÚOOÚ. Položky záznamů nesmí obsahovat 
vyjádření hanlivá, urážlivá a sprostá a musí být v souladu s platnými zákony ČR, dobrými mravy a etickými pravidly.

KVALITA 
UBYTOVÁNÍ
(pro ubytování)

Pětihvězdičkové, čtyřhvězdičkové, tříhvězdičkové, dvouhvězdičkové, jednohvězdičkové. Pokud nechcete hvězdičky uvádět, 
vyberte "HVĚZDIČKY NEUVEDENY".

LÁZNĚ/SPA
(pro ubytování) Ubytovací zařízení je klasifikováno jako lázeňské ubytovací zařízení.

WELLNESS
(pro ubytování) Ubytovací zařízení je klasifikováno jako "wellness" a poskytuje kvalitní wellness služby.

POKOJŮ
(pro ubytování) Celkový počet ubytovacích jednotek zapisovaného ubytovacího zařízení.

LŮŽEK
(pro ubytování) Celkový počet lůžek zapisovaného ubytovacího zařízení.

CENA OD   KČ
(pro ubytování) Cena nejlevnější ubytovací jednotky.

CENA DO   KČ
(pro ubytování) Cena nejdražší ubytovací jednotky.


