
Všeobecné obchodní podmínky 
 

 
1. Všeobecná ustanovení  
 
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují podmínky pro poskytování reklamní plochy, a inzerce 

provozovatelem, společnosti Mordax real s.r.o., se sídlem Blanická 553/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 01670387, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 210040 (dále jen „Provozovatel“) pro 
Uživatele.  

1.2. Provozovatel se zavazuje poskytnout Uživateli k užívání prostor na Portále „www.firmyzivnostnici.cz“ a poskytovat 

služby s tímto prostorem spojené, a to způsobem a za podmínek stanovených těmito všeobecnými obchodními podmínkami, 
případně smlouvou o poskytování rozšířených služeb (dále jen „Smlouva o poskytování rozšířených služeb“), uzavřenou v 

souladu s ustanovením § 1724 a následujících zákona č. 80/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Občanský zákoník“). Tyto VOP jsou přístupné z Portálu http://www.firmyzivnostnici.cz  

1.3. Smlouva je způsobem dále uvedeným uzavřena na základě Základní registrace, nebo Rozšířené registrace na 
poskytování služeb v rámci balíčku Premium, Top nebo Gold (dále jen všechny společně jako „Smlouva“). Specifikace a cena 
produktů je zveřejněna na http://www.firmyzivnostnici.cz/cenik/ nebo bude Uživateli zpřístupněna na vyžádání.  

1.4. Není-li nějaká otázka upravena Smlouvou o poskytování rozšířených služeb nebo VOP, použijí se přiměřeně ustanovení 
Občanského zákoníku.  
 
2. Vymezení klíčových pojmů  

 
2.1. Není-li Smlouvou o poskytování rozšířených služeb nebo těmito VOP výslovně stanoveno jinak, mají pro vztahy mezi 
Provozovatelem a Uživatelem založené VOP nebo Smlouvou o poskytování rozšířených služeb následující pojmy níže 
uvedený význam:  
a) Aktivací Uživatelského účtu se rozumí zpřístupnění Uživatelského účtu Uživateli na základě Rozšířené registrace na 
nabízené balíčky Premium, Top nebo Gold;  

b) Databází inzerentů se rozumí soubor informací obsahující zejména informace týkající se jednotlivých Uživatelů, včetně 
kontaktních informací, a jejich požadavků týkajících se nabídky či poptávky odbytu;  

c) Kategorií působnosti se rozumí obor nebo soubor oborů, které jsou Uživatelem zvoleny při registraci. Mezi tyto obory patří 
řemesla, obchod, služby, výroba a zpracování;  

d) Odměnou se rozumí částka, kterou je povinen Uživatel zaplatit Provozovateli za zřízení Uživatelského účtu a poskytnutí 

služeb s využitím tohoto Uživatelského účtu spojených. Výše a způsob hrazení Odměny jsou stanoveny Smlouvou o 
poskytování rozšířených služeb nebo těmito VOP nebo bude poskytnuta Provozovatelem na vyžádání. Součástí Odměny jsou 
zejména náklady Provozovatele za zřízení a provozování Uživatelského účtu Uživatele;  

e) Portálem se rozumí internetový server provozovaný Provozovatelem, který se nachází na webové adrese; 
http://www.firmyzivnostnici.cz  

f) Provozovatelem se rozumí společnost Mordax real s.r.o., se sídlem Blanická 553/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 
01670387, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 210040;  

g) Přihlašovacími údaji se rozumí unikátní uživatelské jméno a heslo, které je Uživatel povinen si zvolit v rámci registrace, a 

které slouží vedle Přístupového kódu Uživateli k přístupu do jeho Uživatelského účtu;  

h) Přístupovým kódem se rozumí vygenerovaný kód, který obdrží Uživatel po uhrazení Odměny za užívání balíčků Premium, 
Top nebo Gold, na základě kterého Uživatel bude mít možnost přístupu k Uživatelskému účtu;  

i) Rozšířenou registrací se rozumí placená registrace, kterou je možno učinit na základě těchto Všeobecných obchodních 

podmínek samostatně přes internet, a to na balíček Premium nebo uzavřením Smlouvy o poskytování rozšířených služeb, a to 
na balíčky Premium, Top nebo Gold;  

j) Služby v rámci balíčků Premium, Top nebo Gold se rozumí rozšířené služby nad rámec Základní registrace, které budou 

Provozovatelem poskytovány na základě zaplacení Odměny;  

k) Smlouvou na poskytování rozšířených služeb se rozumí smlouva na poskytování služeb Premium, Top nebo Gold;  

l) Smlouvou se rozumí uzavření smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem na základě Základní nebo Rozšířené 
registrace na balíček Premium;  

m) Uživatelem se rozumí pouze osoba, která má zájem o Základní či Rozšířenou registraci, a která je podnikatelem;  
n) Uživatelským účtem se rozumí veřejně nepřístupná část Portálu, která je přístupná pouze Uživateli plnění povinností 
Uživatele a Provozovatele vyplývajících z VOP nebo ze Smlouvy o poskytování rozšířených služeb;  

o) Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky, na jejichž základě může dojít k 

Základní registraci nebo k Rozšířené registraci;  

p) Základní registrací se rozumí bezplatně provedena registrace umožňující Uživateli zveřejnění základních údajů blíže 

vymezených v článku 3.2 VOP.  
 
3. Práva a povinnosti smluvních stran  

 
3.1. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí těmito VOP nebo Smlouvou o poskytování rozšířených služeb. Ustanovení 
Smlouvy o poskytování rozšířených služeb mají ve smyslu § 1724 a následujících Občanského zákoníku v případě rozporu s 
jednotlivými ustanoveními VOP před těmito ustanoveními přednost.  

3.2. Provozovatel se zavazuje, že na základě Základní registrace provedené v souladu s článkem 4.1 těchto VOP a po 

poskytnutí informací Uživatelem, zajistí zveřejnění následujících údajů:  

a. Obchodní firmu Uživatele;  



b. Sídlo nebo místo podnikání Uživatele;  

c. Identifikační číslo nebo daňové identifikační číslo Uživatele;  

d. Kontaktní údaje Uživatele, tj. telefonního čísla, emailové adresy a internetových stránek Uživatele;  

e. Základní popis činnosti Uživatele.  
3.3. Provozovatel se zavazuje, že na základě Rozšířené registrace na poskytování služeb v rámci balíčku Premium 

provedené samostatně přes internet a po zaplacení Odměny, umožní zveřejnění dalších kromě v bodě 3.2. zmíněných údajů 
nebo poskytnutí služeb, resp.:  
a. zajistí možnost uploadu loga Uživatele;  

b. zajistí možnost zadání pobočky/poboček Uživatele;  

c. zajistí prostor pro vytvoření fotogalerie Uživatele (v rozsahu max. 25 fotografií o celkovém rozsahu 38 MB);  

d. zajistí prostor pro vytvoření videogalerie Uživatele (v rozsahu max. 5 videí o celkovém rozsahu 15 MB);  

e. zajistí prostor pro inzerci za účelem zadávání nabídky nebo poptávky, a zajistí, aby měl Uživatel možnost odpovídat na 
nabídky jiných Uživatelů;  

f. zajistí propojení na sociální sítě, a to např. na facebook.com apd. 

g. zajistí zobrazení Uživatele na mapě na Portálu;  

h. zajistí označení Uživatele jako „ověřená firma“;  

i. zajistí partnerský program, který znamená nabídky zboží a služeb partnerů portálu  

j. zajistí Uživateli prostor pro neomezené zadávání nabídek práce;  

k. zajistí přístup Uživateli do Uživatelského účtu za účelem provádění vlastních úprav zveřejněných informací;  

l. zajistí vytvoření základního profilu na sociální síti www.facebook.com;  

 
Služby poskytované podle tohoto článku mohou být poskytovány i na základě uzavřené Smlouvy o poskytování rozšířených 
služeb v rámci balíčku Premium a po splnění dalších podmínek dle tohoto článku a obdobně dle článku 3.4. VOP.  
3.4. Provozovatel se zavazuje, že na základě Rozšířené registrace na poskytování služeb v rámci balíčků Top nebo Gold, po 

uzavření Smlouvy o poskytování rozšířených služeb a po zaplacení Odměny, umožní kromě v bodu 3.2. zmíněných údajů i 
zveřejnění dalších údajů a poskytne Uživateli další služby v souladu a s podmínkami uvedenými ve Smlouvě o poskytování 
rozšířených služeb.  

3.5. Uživatel je povinen dodržovat pokyny Provozovatele. Uživateli je zakázáno v rámci Uživatelského účtu a zadávání 
nabídek a poptávek, resp. v rámci zadávání nabídek práce:  
a. vkládat odkazy na jiné internetové stránky podobného zaměření jako Portál Provozovatele;  

b. vkládat jakékoliv inzeráty či jiné příspěvky Uživatele, které jsou v rozporu se zákony České republiky a dalšími právními 
předpisy České republiky, právními předpisy Evropské unie a mezinárodními smlouvami a/nebo v rozporu s dobrými mravy;  

c. uvádět nepravdivé nebo lživé informace;  

d. propagovat politické nebo ideologické názory;  

e. jednat v rozporu s pravidly hospodářské soutěže a/nebo se dopouštět jednání za hranicí nekalé hospodářské soutěže; 
f. dopouštět se jakéhokoli jiného protiprávního jednání v souvislosti s výkonem práv či plněním povinností vyplývajících z 
těchto VOP či ze Smlouvy o poskytování rozšířených služeb.  
 
3.6. Provozovatel je oprávněn smazat příspěvky Uživatele, které jsou dle názoru Provozovatele v rozporu s článkem 3.5 těchto 
VOP. Provozovatel neodpovídá za případnou škodu vzniklou v souvislosti s výkonem Provozovatelova práva dle předchozí 
věty.  

3.7. Provozovatel není povinen pro potřeby Uživatele uchovávat doklady, které nabyl v souvislosti s poskytováním služeb na 
základě Základní nebo Rozšířené registrace. Provozovatel rovněž není povinen sdělit Uživateli informace a údaje týkající se 
posouzení důvěryhodnosti jiného Uživatele, ustanovení článku 3.5, a článku 3.6 VOP tím nejsou dotčena.  

3.8. Uživatel souhlasí s tím, aby mu na jeho emailovou adresu uvedenou v rámci Základní a Rozšířené registrace byla 
Provozovatelem zasílána informační a/nebo reklamní a/nebo obchodní sdělení.  Uživatel také souhlasí s tím, že Provozovatel 
je oprávněn poskytovat kontaktní údaje uložené na Portálu třetím osobám za účelem jejich komerčního využití. 

3.9. Provozovatel prohlašuje, že je držitelem autorských práv a/nebo je oprávněn užívat a zpřístupnit Uživatelům na Portálu 
veškerá autorská díla umístěná na Portálu. Uživatel je oprávněn autorská díla mu přístupná na Portálu výlučně pro svou 
vlastní potřebu, není oprávněn tyto autorská díla dále šířit ani poskytovat další osobám.  

3.10. Provozovatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nebo oprávněným uživatelem všech práv k databázím v rámci 
Portálu.  
 
4. Uzavření Smlouvy a platební podmínky  

 
4.1. Za návrh Uživatele na uzavření Smlouvy je považována registrace v Základní nebo Rozšířené podobě. V rámci registrace 
se Uživatel zavazuje úplně a pravdivě vyplnit požadované informace týkající se jeho osoby dle obsahu registračního formuláře. 
Při registraci je Uživatel povinen vyplnit přihlašovací údaje. Při registraci uvedené a přihlašovací údaje je možno kdykoliv 
změnit prostřednictvím Uživatelského účtu. Součástí registrace je výslovný souhlas Uživatele s tím, že VOP tvoří nedílnou 
součást Smlouvy a prohlášení, že tyto VOP přečetl a je seznámen s jejich obsahem. Tento souhlas a prohlášení je 
formulováno větou: „Souhlasím s obchodními podmínkami.“ Bez uvedení tohoto výslovného souhlasu není možné úspěšně 
provést registraci.  
4.1.1. Základní registrace je dobrovolná a bezplatná a spočívá ve vyplnění a odeslání registračního formuláře na Portálu. 
Návrh dle předchozí věty je neodvolatelný.  



4.1.2. Rozšířená registrace na poskytování služeb v rámci balíčku Premium je dobrovolná a úplatná a spočívá ve vyplnění 
registračního formuláře na Portálu a uhrazení Odměny Provozovateli nebo v uzavření Smlouvy o poskytování rozšířených 
služeb v rámci balíčku Premium.  

4.1.3. Rozšířená registrace na poskytování služeb v rámci balíčků Top nebo Gold je dobrovolná a úplatná a spočívá v uzavření 
Smlouvy na poskytování rozšířených služeb a uhrazení Odměny Provozovateli.  
4.2. Za přijetí nabídky Uživatele na uzavření Smlouvy se považuje potvrzení Základní nebo Rozšířené registrace na balíček 
Premium Provozovatelem, zaslané prostřednictvím emailové zprávy na Uživateli v registraci uvedenou emailovou adresu, a to 
nejpozději do 3 pracovních dnů. Smlouva je uzavřena doručením tohoto přijetí Uživateli. Na přijetí nabídky na uzavření 
Smlouvy nemá Uživatel právní nárok. Smlouva nabývá účinnosti splněním podmínek stanovených v článku 4.3. v případě 
Základní registrace a 4.6 a 4.7 v případě Rozšířené registrace na balíček Premium. Nabytím účinnosti Smlouvy je Uživatelský 
účet zřízen.  

4.3. Součástí potvrzení Základní registrace dle článku 4.2 je internetový odkaz na unikátní URL adresu, přičemž tento odkaz je 
platný po dobu minimálně 5 kalendářních dní. Otevřením internetového odkazu dle předchozí věty Uživatelem nabývá 
Smlouva účinnosti. Není-li Uživatelem tento odkaz v době jeho platnosti otevřen, Smlouva spolu s veškerými právy a 
povinnostmi z ní vyplývajícími zaniká. Účinností Smlouvy vzniká Uživateli nárok na bezplatné zveřejnění základních informací 
v rozsahu dle článku 3.2 těchto VOP, tj. informací o firmě, sídle, identifikačního čísla, daňového identifikačního čísla, 
kontaktních údajů a základního popisu činnosti Uživatele.  

4.4. Po potvrzení Rozšířené registrace na poskytování služeb v rámci balíčku Premium dle článku 4.2, Provozovatel zašle 
Uživateli zálohovou fakturu – výzvu k platbě, a to do 10 pracovních dnů. Po uhrazení zálohové faktury na bankovní účet 
Provozovatele, zašle Provozovatel Uživateli řádný daňový doklad.  

4.5. V případě Rozšířené registrace je Uživatel povinen uhradit zálohovou fakturu do 7 dnů ode dne jejího vystavení 
Provozovatelem. Uhrazení faktury se rozumí připsání prostředků na účet Provozovatele. V případě, že nebude zálohová 
faktura ve stanovené lhůtě uhrazena, je Provozovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Uživatel je povinen Provozovateli 
uhradit Odměnu bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený na účetním dokladu, není-li Uživateli písemně a/nebo 
prostřednictvím emailu sděleno jinak. Ustanovení tohoto odstavce se použije i pro hrazení jakékoliv faktury při prodloužení 
Smlouvy dle článků 9.1.2 a 9.1.3 VOP nebo Smlouvy o poskytování rozšířených služeb.  

 
4.6. Provozovatel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů po připsání Odměny na účet Provozovatele, v souladu a za 
podmínek určených v článku 4.5 těchto VOP nebo ve výši a způsobem stanoveným Smlouvou o poskytování rozšířených 
služeb, aktivovat Uživatelský účet a vygenerovat Uživateli Přístupový kód, na základě kterého se Uživatel přihlásí do 
Uživatelského účtu, a který mu umožní zadat údaje v rozsahu dle zvoleného balíčku. Povinnost Provozovatele dle věty první 
se neuplatní, požádá-li Provozovatel Uživatele o doložení pravdivosti Uživatelem v rámci registrace tvrzených informací, které 
nelze získat z veřejně dostupných zdrojů. V takovém případě je Uživatel povinen doložit pravdivost jím tvrzených skutečností 
ve lhůtě 14 dnů. Nesplní-li Uživatel tuto svou povinnost, je Provozovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Ustanovení článku 
5.2. těchto VOP tímto není dotčeno.  

4.7. Smlouva dle předchozího odstavce nabývá účinnosti přihlášením Uživatele do Uživatelského účtu, nejpozději však do 14 
dnů od vygenerování Přístupového kódu.  
 
5. Ukončení Smlouvy  

 
5.1. Provozovatel a Uživatel jsou oprávnění ukončit Smlouvu nebo Smlouvou o poskytování rozšířených služeb kdykoli 
dohodou.  

5.2. Provozovatel a Uživatel jsou oprávněni od Smlouvy nebo Smlouvy o poskytování rozšířených služeb odstoupit v případě 
podstatného porušení smluvní povinnosti druhou stranou.  
 
5.2.1. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Uživatelem se zejména považuje prodlení s uhrazením Odměny delším než 
14 dnů po její splatnosti. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Uživatelem se dále považuje jakékoli opakované 
porušování povinností stanovených v článku 3.5 i přes upozornění Provozovatele.  

5.2.2. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Provozovatelem se považuje neumožnění přístupu do Uživatelského účtu po 
dobu delší než 30 dnů, případně, jestliže je rozsah poskytovaných služeb omezen vůči rozsahu služeb, které byly v souladu se 
Smlouvou nebo Smlouvou o poskytování rozšířených služeb Uživateli k dispozici v okamžiku aktivace účtu a současně je 
Provozovateli zřejmé, že Uživatel nemá z tohoto důvodu na dalším provozování Uživatelského účtu zájem. Za takovéto 
znemožnění nelze v žádném okamžiku trvání Smlouvy nebo Smlouvy o poskytování rozšířených služeb považovat Uživatelem 
tvrzené nesplnění očekávání Uživatele zejména s ohledem na očekáváné statistiky počtu zobrazení detailů Uživatele jinými 
osobami.  
 
5.3. Provozovatel je oprávněn od Smlouvy nebo Smlouvy o poskytování rozšířených služeb odstoupit v případě, že Uživatel 
vstoupí do insolvenčního řízení a/nebo do likvidace.  
 
6. Odpovědnost za škodu  

 
6.1. Uživatel je odpovědný za to a výslovně prohlašuje, že veškeré podklady jím poskytnuté jsou v souladu s příslušnými 
právními předpisy a že jejich zveřejněním neporušuje zejména zákon o reklamě, zákon na ochranu spotřebitele a další 
příslušné předpisy upravující zadávání a způsob provádění reklamy a také autorská práva třetích osob. Uživatel je odpovědný 
za obsah, grafickou a technickou kvalitu informací a podkladů jím poskytnutých.  

6.2. Provozovatel není odpovědný za žádné porušení zákona způsobené Uživatelem, a to zejména zadáním a zveřejněním 
informací v rozporu s autorským právem, právem k ochranné známce či práva duševního vlastnictví.  



6.3. Provozovatel v rámci svých možností dbá, aby Uživatelé uváděli pravdivé a úplné informace. Provozovatel však není 
odpovědný za zadávané nabídky práce ani jiné nabídky a poptávky inzerované jednotlivými Uživateli. Zejména neodpovídá za 
pravdivost Uživateli poskytnutých informací.  

6.4. Provozovatel neodpovídá za škody, které mohou vzniknout jednotlivým Uživatelům nebo třetím osobám v souvislosti s 
uzavřením nebo neuzavřením smluv na základě informací, kontaktů nebo skutečností jim poskytnutými prostřednictvím 
Uživatelského účtu. Jakákoli práva či nároky Uživatele vůči jinému Uživateli nebo třetí osobě nelze uplatňovat prostřednictvím 
Provozovatele.  

6.5. Provozovatel dále neodpovídá za škodu vzniklou dočasnou nedostupností Uživatelského účtu či dočasnou nemožností 
využívat určité služby v rámci Uživatelského účtu z důvodu běžné údržby Portálu.  
 
7. Zajištění  

 
7.1. Jestliže je Uživatel v prodlení s plněním svého peněžitého závazku vůči Provozovateli, je povinen v souladu s 
ustanovením § 1970 Občanského zákoníku platit z dlužné částky smluvní úrok z prodlení ve výši 10 % p. a.  

 
8. Souhlas s nakládáním s osobními údaji  

 
8.1. Provozovatel Portálu je jakožto správce osobních údajů registrován na Úřadě pro ochranu osobních údajů.  

8.2. Uživatel uzavřením Smlouvy nebo uzavřením Smlouvy o poskytování rozšířených služeb vyjadřuje souhlas s 
uchováváním a zpracováním jeho osobních údajů, které Provozovateli v rámci registrace nebo Provozovateli jiným způsobem 
sdělil nebo zpřístupnil, a s jejich zpřístupněním a poskytnutím ostatním Uživatelům.  

8.3. Souhlas s nakládáním s osobními údaji v rozsahu podle článku 8.2 těchto VOP je účinností Smlouvy nebo Smlouvy o 
poskytování rozšířených služeb Uživatelem udělován na dobu neurčitou, přičemž je oprávněn jej kdykoliv odvolat. V případě, 
že Uživatel dle předchozí věty svůj souhlas s nakládáním s osobními údaji odvolá, je Provozovatel oprávněn od Smlouvy nebo 
Smlouvy o poskytování rozšířených služeb odstoupit pro dodatečnou nemožnost plnění vzhledem k účelu Smlouvy a 
poskytovaným službám dle článků 3.3 a 3.4 těchto VOP nebo poskytovaným službám v rámci Smlouvy o poskytování 
rozšířených služeb.  

8.4. Osobní údaje jsou Provozovatelem shromažďovány za účelem a v rozsahu potřebném pro realizaci práv a povinností 
Provozovatele a Uživatele na základě Smlouvy nebo Smlouvy o poskytování rozšířených služeb. Osobou oprávněnou 
zpracovávat osobní údaje je Provozovatel, přičemž tyto údaje mohou být zpřístupněny i ostatním Uživatelům, jestliže je to 
potřebné pro realizaci předmětu Smlouvy nebo Smlouvy o poskytování rozšířených služeb.  

8.5. Není-li ve Smlouvě nebo v těchto VOP nebo ve Smlouvě o poskytování rozšířených služeb stanoveno jinak, řídí se práva 
a povinnosti Provozovatele a Uživatele příslušnými ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném 
znění.  
 
9. Závěrečná ustanovení  

 
9.1. Není-li smluvními stranami stanoveno jinak, uzavírá se Smlouva na dobu určitou v délce trvání šesti měsíců, s možností 
jejího automatického prodloužení za podmínek dle následujících odstavců:  
9.1.1. Základní registrace se automaticky prodlužuje o dalších 6 měsíců v případě, že Uživatel písemně nesdělí nejméně 2 
týdny před uplynutím doby Provozovateli, že na dalším trvání Smlouvy již nemá zájem.  

9.1.2. Rozšířená registrace se automaticky prodlužuje o dalších 6 měsíců v případě, že Uživatel písemně nesdělí nejméně 2 
týdny před uplynutím doby Provozovateli, že na dalším trvání Smlouvy již nemá zájem. Pokud dojde k prodloužení Smlouvy 
dle tohoto odstavce, Provozovatel zašle Uživateli fakturu k úhradě Odměny na následující období v délce dle článku 9.1 VOP v 
období 7 dnů před automatickým prodloužením Smlouvy.  

9.1.3. Platnost Smlouvy podle článků 9.1.1 a 9.1.2 VOP může být prodlužována i opakovaně.  
 
9.2. Provozovatel je oprávněn jednostranně změnit nebo aktualizovat VOP prostřednictvím jejich zveřejnění na Portálu a 
případně také oznámením o této změně odeslaným Uživateli na emailovou adresu Uživatele uvedenou u Uživatelského účtu, 
zejména z důvodu změny právních předpisů, aktualizace Portálu a/nebo rozšíření nebo optimalizace Uživateli poskytovaných 
služeb. Uživatel, který nesouhlasí s novým nebo aktualizovaným zněním VOP, je oprávněn vypovědět Smlouvu nebo 
Smlouvou o poskytování rozšířených služeb do 14 dnů ode dne doručení oznámení podle věty první. Není-li Smlouva nebo 
Smlouva o poskytování rozšířených služeb tímto způsobem vypovězena, prohlašují smluvní strany, že se má za to, že Uživatel 
s novými nebo aktualizovanými VOP vyslovil souhlas. Nové nebo aktualizované VOP jsou součástí Smlouvy a Smlouvy o 
poskytování rozšířených služeb ve stejném rozsahu jako původní VOP.  

9.3. Pokud je nebo se stane jakékoliv ustanovení Smlouvy či těchto VOP neplatným, nezákonným či neúčinným, zůstává 
platnost zbývajících ustanovení nedotčena. V takovém případě bude neplatné a/nebo nezákonné a/nebo neúčinné ustanovení 
nahrazeno platným ustanovením, které je nejbližší smyslu a účelu neplatného či nezákonného či neúčinného ustanovení. 
Zamýšlené použití a/nebo účel předmětu Smlouvy nebo VOP tím nebude žádným způsobem ohrožen.  
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti 1.10.2014 


