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OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

neziskové organizace CzechWebsite o.s.,se sídlem Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10 
identifikační číslo: 228 524 50, pro zprostředkování webhostingových a dalších služeb, služeb elektronické 

pošty, zprostředkování registrace a registraci doménových jmen a související služby 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) organizace CzechWebsite o.s., se sídlem Ukrajinská 

728/2, 101 00 Praha 10, identifikační číslo: 228 524 50 (dále jen „Poskytovatel“) upravují 

v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání a ze smluv 

o poskytování služeb mezi Poskytovatelem a další fyzickou či právnickou osobou jako 

objednatelem (dále jen „Objednatel“ a „Smlouva“). Smlouva se týká zprostředkování registrace a 

registraci doménových jmen druhé úrovně v síti internet v centrálních registrech doménových 

jmen a/nebo poskytování doplňkových služeb ze strany Poskytovatele pro Objednatele (dále 

společně jen jako „Služby“ nebo jednotlivě „Služba“). 

1.2. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. 

1.3. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

1.4. Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí 

českým právem, a to zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi 

Poskytovatelem a Objednatelem se: 

1.4.1. vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 

občanského zákoníku v případě, kdy je Objednatel podnikatelem; 

1.4.2. vylučuje ustanovení § 1732 odst. 2, § 1748 a § 1763 občanského zákoníku; 

1.4.3. vylučuje použití ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku v případě, kdy je 

Objednatel podnikatelem. 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY 

2.1. Na webových stránkách Poskytovatele umístěných na internetové adrese 

http://www.neziskoveweby.cz (dále jen „webová stránka Poskytovatele“) vyplní zájemce 

o Služby Poskytovatele registrační formulář (dále jen „registrační formulář“) – objednávku 

obsahující specifikaci požadovaných Služeb (dále jen „objednávka“). Objednávku odešle zájemce 

o Služby Poskytovateli kliknutím na tlačítko „OK“. Údaje uvedené zájemcem o Služby 

http://www.neziskoveweby.cz/


  

str.: 2/5 

 
  
  

(Objednatelem) v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Objednatel je povinen 

uvést v objednávce pravdivé údaje. 

2.2. V návaznosti na doručení objednávky Poskytovateli, zašle Poskytovatel na adresu elektronické 

pošty určené Objednatelem v objednávce (dále jen „elektronická adresa Objednatele“) nabídku 

poptávaných služeb. Pokud se jedná o placenou službu, jsou ceny Poskytovatelem uvedeny včetně 

veškerých daní, poplatků a nákladů.  

2.3. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen nabídku Objednateli podat a to zejména 

s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP). 

3. UŽITÍ SLUŽEB OBJEDNATELEM 

3.1. Zprostředkované Služby jsou určeny výhradně pro jejich užití Objednatelem. Objednatel není 

oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele umožnit jejich užití třetím osobám. 

V případě, že Objednatel poruší tuto povinnost a třetí osoba způsobí Poskytovateli škodu, zavazuje 

se Objednatel tuto škodu Poskytovateli nahradit. Přístup ke Službám je zabezpečen uživatelským 

jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k 

přístupu ke Službám a bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této 

povinnosti ze strany Objednatele. 

3.2. Objednatel nesmí uživatelský účet a Služby užívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v 

užívání Služeb další zákazníky Poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval Poskytovatele. 

3.3. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona 

č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon 

o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

některých službách informační společnosti“), odpovědnost za obsah informací ukládaných 

Objednatelem v souvislosti se Službami. Objednatel bere dále na vědomí, že Poskytovatel 

neodpovídá za protiprávní úkony Objednatele v souvislosti se  Službami (porušení práv 

k ochranným známkám, práv k obchodní firmě, autorských práv) a že Poskytovatel je případně 

povinen odstranit protiprávní informace uložené Objednatelem či jinými osobami v souvislosti se 

Službou, dozví-li se o jejich protiprávnosti. 

3.4. Objednatel nesmí v souvislosti se Službami ukládat informace a/nebo umožnit přenos informací, 

jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice, a to 

zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti: 

3.4.1. zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob, např. 

neoprávněně zpřístupňované počítačové programy (včetně počítačových her), nástroje 

neoprávněně modifikující počítačové programy (tzv. cracky) atp., 

3.4.2. porušuje právní normy upravující nakládání s pornografickými materiály, 
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3.4.3. porušuje právní normy směřujících k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické 

skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod 

jejich příslušníků. 

4. ODMĚNA POSKYTOVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Za poskytování Služeb náleží Poskytovateli odměna, a to ve výši uvedené ve Smlouvě, jež bude 

stanovena dle ceníku Poskytovatele účinného ke dni uzavření Smlouvy. Tímto není dotčeno právo 

Poskytovatele poskytnout Službu poskytnout Službu za zvláštních podmínek dohodnutých ve 

Smlouvě nebo poskytnout Službu bezúplatně, a to zejména v případě poskytnutí služby 

neziskovým subjektům. 

5. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 

5.1. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Službami na elektronickou adresu 

Objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele na elektronickou 

adresu Objednatele. Objednatel může svůj souhlas podle předchozí věty odvolat elektronickou 

poštou na email: info@neziskoveweby.cz . 

5.2. K rozesílání sdělení může použije Poskytovatel technických prostředků svých partnerů dle čl. 7.3., 

včetně e-mailových, pokud je k tomu Poskytovatel oprávněn dohodou s konkrétním partnerem. 

V opačném případě použije Poskytovatel vlastní technické a e-mailové prostředky. 

5.3. V případě, že by se Objednatel domníval, že Poskytovatel provádí zasílání obchodních sdělení v 

rozporu se zákonem, může požádat Poskytovatele o vysvětlení a dále požadovat, aby Poskytovatel 

odstranil takto vzniklý stav. Je-li žádost Objednatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, 

Poskytovatel odstraní neprodleně závadný stav. 

5.4. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je služby možné 

poskytovat a závazky Poskytovatele ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies 

na počítač Objednatele, může Objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

5.5. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou 

kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany 

osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

6.1. Objednatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že nemůže odstoupit od takové smlouvy o 

poskytování služeb, jež byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím 

lhůty pro odstoupení od smlouvy. 

mailto:info@neziskoveweby.cz
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6.2. Nejde-li o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je objednatel, 

který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od 

Smlouvy či od jiné smlouvy týkající se opakovaného plnění odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) 

dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy může Objednatel využít vzorový 

formulář poskytovaný Poskytovatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupí-li 

Objednatel od smlouvy podle tohoto ustanovení je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli 

poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté Poskytovatelem do okamžiku odstoupení od 

smlouvy. 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ VZTAHY 

7.1. Ochrana osobních údajů je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

7.2. Objednatel, souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů Poskytovatelem, smluvními 

partnery Poskytovatele dle čl. 7.3. a sdružením CZ.NIC: jméno, příjmení, adresa, adresa 

elektronické pošty Objednatele, internetová doména, (dále společně jen jako „osobní údaje“). 

7.3. Smluvními partnery Poskytovatele jsou pro účely článku 7.2 následující subjekty: 1) společnost 

GENERAL REGISTRY, s.r.o., se sídlem České Budějovice, Novohradská 745/21, PSČ 371 07, 

IČ: 260 27 267, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 

Budějovicích, oddíl C., vložka 9969, 2) švýcarská společnost EIS Europäische Internet Service 

AG, se sídlem Baarerstrasse 8, 6300 Zug, číslo společnosti CH-170.3.026.174-3, 3)CZ.NIC, 

zájmové sdružení právnických osob, Americká 23, 120 00 Praha 2, IČ: 67985726, DIČ: 

CZ67985726. 4) společnost e-BAAN Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava, 

identifikační číslo: 268 67 257, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ostravě, oddíl C., vložka 40855 

7.4. Objednatel souhlasí s předáváním osobních údajů do ČR i do zahraničí smluvním partnerům  

Poskytovatele uvedeným v čl. 7.3. Zpracováním osobních údajů může Poskytovatel pověřit třetí 

osobu, jakožto zpracovatele. 

7.5. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely vedení údajů o Objednateli v centrálních registrech 

doménový jmen, pro účely jejich (veřejnému) zpřístupněním prostřednictvím internetu 

v centrálních registrech doménový jmen (od okamžiku registrace doménového jména), pro účely 

zasílání informací a obchodních sdělení Objednateli a dále pro účely zřízení a vedení 

Objednatelova uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle 

tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy. 

7.6. Osobní údaje mohou být zpracovávány po dobu účinnosti Smlouvy a dále po dobu deseti (10) let 

od ukončení účinnosti Smlouvy. 
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7.7. Objednatel nese odpovědnost za správnost všech osobních údajů uváděných v žádosti o registraci, 

které se týkají osob uvedených v žádosti, a prohlašuje, že získal souhlas všech fyzických osob, 

jejichž osobní údaje mají být na základě žádosti o registraci vedeny v centrálním registru 

doménových jmen a zavazuje se takový souhlas získat i v případě změn takových osob nebo údajů 

o takových osobách. Objednatel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu jakékoli změny 

v osobních údajích, které Poskytovateli poskytl. 

7.8. Objednatel prohlašuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a úplné a že byl poučen o tom, 

že se z jeho strany jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

7.9. V případě, že by se Objednatel domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 7.2) provádí 

zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života 

Objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel 

jejich zpracování, může:  

7.9.1. požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,  

7.9.2. požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména 

se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li 

žádost Objednatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, Poskytovatel nebo 

zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Poskytovatel nebo zpracovatel 

žádosti, má Objednatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto 

ustanovením není dotčeno oprávnění Objednatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro 

ochranu osobních údajů přímo. 

7.10. Požádá-li Objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen 

tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty 

požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, 

namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co 

nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost 

ostatních ustanovení. 

8.2. Kontaktní údaje Poskytovatele: adresa: Počernická 272/96, 108 00 Praha, adresa elektronické 

pošty info@neziskoveweby.cz . 

 
 
V Praze dne 1.1.2015 

CzechWebsite o.s.  
Tomáš Ležon, předseda sdružení 

mailto:info@neziskoveweby.cz

