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 1  ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 1.1  Tyto podmínky upravují ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti 

mezi společností Home Easy Realization s.r.o., IČ: 07669747, se sídlem Turistická 452/32, 

Medlánky, 621 00 Brno (dále jen „poskytovatel“) a třetími osobami, uživateli služby homeer.cz 

(dále jen „uživatel“) vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen "smlouva o poskytování 

služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové 

adrese homeer.cz (dále jen "webová stránka“). Dále upravují práva a povinnosti při využívání 

služby Homeer, webové stránky a další související právní vztahy.  

 1.2  Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb.  

 1.3  Smluvní strany si ve smyslu ust. § 1752 občanského zákoníku ujednávají, že poskytovatel je 

oprávněn tyto podmínky měnit či doplňovat, a to s účinností k okamžiku zveřejnění na webové 

stránce. Změna či doplnění bude uživateli oznámena. Uživatel je oprávněn odmítnout být vázán 

takto změněnými či doplněnými podmínkami, a to faktickým úkonem spočívajícím ve smazání 

svého uživatelského účtu. Okamžikem smazání uživatelského účtu smlouva o poskytování služeb 

zaniká.  

 1.4  Poskytovatel neodpovídá za správnost poskytnutých údajů od obchodníků na svých 

webových stránkách, a to včetně cen, popisků, velikostí, dostupností či přesnosti fotografií. Před 

každým nákupem proto poskytovatel každému doporučuje zkontrolovat údaje na stránkách 

konkrétního obchodu, na které je z webových stránek homeer.cz přesměrován. Na všechny 

nabízené produkty se vztahují podmínky stanovené třetími stranami a poskytovatel za ně tudíž 

nenese zodpovědnost.  

 2  SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A JEJÍ UZAVŘENÍ 

 2.1  Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb činí uživatel vyplněním údajů v 

registračním formuláři na webové stránce a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na 

tlačítko "Registrovat se“ (dále jen "nabídka“). Údaje uvedené uživatelem v registračním formuláři 

jsou pro účely těchto podmínek považovány za správné.  

 2.2  V reakci na nabídku uživatele zobrazí poskytovatel uživateli možnost se přihlásit do 

uživatelského účtu (dále jen "akceptace“). Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se 

nepoužije. Doručením akceptace uživateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.  

 2.3  Uživatelům se dává na vědomí, že poskytovatel není povinen akceptovat nabídku uživatele, 

který dříve svým jednáním podstatně porušil smlouvu o poskytování služeb.  

 2.4  Náklady smluvních stran vynaložené při kontraktaci si každá ze stran hradí sama. Žádná ze 

stran vůči druhé nemá nárok na náhradu těchto nákladů. 



 3  SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU UŽIVATELEM 

 3.1  Uzavřením smlouvy uživatel získá přístup ke svému uživatelskému účtu a možnost 

přistupovat do svého uživatelského rozhraní webové stránky. Z tohoto rozhraní je uživateli 

umožněno spravovat svůj účet, tedy zejména správa svých údajů či jiných uložených informací, 

vkládání příspěvků, fotografií, videí či jiných informací (dále jen „příspěvky“). 

 3.2  Uživatel se zavazuje, že na svém uživatelském účtu bude uvádět správně a pravdivě všechny 

údaje. Takto je povinen počínat si po celou dobu užívaní služby homeer.cz. Dále se uživatel 

zavazuje, že osobní údaje uvedené v uživatelském účtu bude uživatel při jakékoliv jejich změně 

neprodleně aktualizovat tak, aby odpovídaly aktuálnímu stavu.  

 3.3   Uživatel se zavazuje, že v rámci služby nebude ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je 

v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice či v jiných zemích, 

kde je služba dostupná.  Dále se uživatel zavazuje, že  umístěním a zpřístupněním takového 

obsahu nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob ani jiná obdobná práva 

(práva k duševnímu vlastnictví).  

 3.4  Poskytovatel neodpovídá za pravdivost informací obsažených v příspěvcích a za soulad 

těchto informací s obecně závaznými právními předpisy. Při zjištění, že obsah zveřejněných 

informací je v rozporu s předchozím odstavcem či v rozporu se smlouvou o poskytování služeb, je 

poskytovatel oprávněn tyto informace bez udání důvodu smazat a rovněž od smlouvy o 

poskytování služeb odstoupit. Pro tyto účely je poskytovatel oprávněn provádět namátkové 

kontroly vložených a zveřejněných příspěvků ze strany uživatelů. 

 3.5  Uživateli nepřísluší za vložení příspěvků žádná odměna. 

 3.6  Přístup ke službě je určen výhradně pro uživatele. Každý uživatel může mít přístup toliko k 

jednomu uživatelskému účtu. Přístup k uživatelskému účtu a jeho následné používání je 

bezplatné.  

 3.7  Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do 

svého uživatelského účtu a rovněž není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu 

poskytovatele umožnit užití služby třetím osobám.  

 3.8  Poskytovatel má právo uživateli znemožnit využívání uživatelského účtu, a to zejména tehdy, 

poruší-li uživatel své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb.  

 4  PODMÍNKY SLUŽBY 

 4.1  Při poskytování služby může docházet výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo 

snížení kvality služby.  

 4.2  Služba nemusí být ze strany poskytovatele poskytována, brání-li tomu potíže na straně 

uživatele nebo na straně jiných osob. Jedná se zejména o případy různých výpadků v dodávkách 

energie nebo jiných poruch, které byly způsobeny zásahem vyšší moci či zásahem třetích osob.  



 5  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 5.1  Uživatel se zavazuje, že v rámci služby nebude používat mechanismy, nástroje, programové 

vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení 

poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.  

 5.2  Zakazuje se, aby uživatel jakkoliv vyvíjel činnost, která by byla způsobilá znemožnit či omezit 

provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, popř. prováděl jiné útoky na 

tento server či byl při takové činnosti nápomocen třetí osobě.  

 5.3  Uživatel či jiná osoba využívající webovou stránku bere na vědomí, že bez předchozího 

písemného souhlasu poskytovatele není oprávněn k užití textů, grafických děl či jiných předmětů 

chráněných autorským právem nacházejících se na webové stránce. Uživatel se zavazuje, že 

nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit 

neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových 

práv či uživatelem poskytovatel.  

 5.4  Poskytovatel není v rozsahu uvedeném v ust. § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých 

službách informační společnosti, odpovědný za činnost uživatelů   

 6  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 

 6.1  Informační povinnosti poskytovatele související se zpracováním osobních údajů uživatele 

jsou upraveny ve zvláštním dokumentu nazvaném „Informace o zpracování osobních údajů pro 

účely plnění smlouvy“, který je nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.  

 6.2  Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač či na jiná elektronická zařízení, 

která umožňují  přístup a užívání webové stránky (mobilní telefon, tablet, aj). V případě, že je 

možné závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání 

tzv. cookies na počítač či jiná elektronická zařízení uživatele, která umožňují  přístup a užívání 

webové stránky (mobilní telefon, tablet, aj), může uživatel souhlas podle věty první tohoto 

odstavce kdykoliv odvolat.  

 7  LICENCE 

 7.1  Smluvní strany si ujednávají, že pro případ, kdy uživatel uloží nebo bude šířit informace, 

které podléhají ochraně některého z práv z duševního vlastnictví (dále jen „dílo“), je 

poskytovateli ze strany uživatele udělena licence, tedy bezúplatné oprávnění k výkonu dílo užít 

dál.  

 7.2  Licence k dílu je poskytována ke všem způsobům, a to v neomezeném množstevním a 

územním rozsahu. Poskytovatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti 

poskytnout třetí osobě (podlicence). Poskytovatel je rovněž oprávněn licenci k dílu postoupit třetí 

osobě.  

 7.3  Poskytovatel nabývá licenci k dílu okamžikem jeho uložení nebo šíření v rámci služby. 

Licence je poskytnuta na dobu 70 let od okamžiku uložení nebo šíření díla v rámci služby. 

Poskytovatel není povinen licenci využít.  



 8  SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A JEJÍ TRVÁNÍ 

 8.1  Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením (viz 2.2), přičemž je uzavírána na 

dobu neurčitou.  

 8.2  Uživatel, který je spotřebitelem, je oprávněn ve smyslu ust. § 1829 odst. 1 občanského 

zákoníku od smlouvy o poskytování služeb odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. To neplatí, 

jedná-li se o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit.  

 8.3   Uživatel může účinnost smlouvy o poskytování služeb ukončit kdykoliv faktickým úkonem, 

kterým odstraní svůj uživatelský účet.  

 8.4   Poruší-li uživatel některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (vč. 

dokumentů, které jsou její nedílnou součástí) nebo z obecně závazných právních předpisů nebo i 

v jiných případech, poskytovatel je oprávněn smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď 

smlouvy o poskytování služeb podle tohoto odstavce je účinná okamžikem doručení uživateli. 

Není-li smluveno či obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, zaniká smlouva o 

poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.  

 8.5  Ukončením účinnosti smlouvy o poskytování služeb není dotčena licence poskytnutá 

poskytovateli dle čl. 7 těchto podmínek.  

 9  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 9.1  Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o 

poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že takovýto 

vztah se řídí českým právem. Tím však není uživatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany dle 

čl. 6 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o 

právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).  

 9.2   Je-li některé ustanovení těchto podmínek neplatné nebo neúčinné, popř. se takovým stane, 

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

nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost 

ostatních ustanovení.  

 9.3  Uživatel souhlasí s oprávněním poskytovatele případně postoupit práva a povinnosti ze 

smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu. 

 9.4  Nesjednají-li si smluvní strany jinak, veškerá právní jednání v rámci korespondence 

smluvních stran, která mají být učiněna v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování 

služeb, musí být doručena druhé smluvní straně písemně, a to prostřednictvím elektronické pošty 

na adresu uvedenou v posledním odstavci tohoto článku (viz 9.7).  Zpráva je v takovém případě 

doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.  

 9.5  Smlouva o poskytování služeb včetně těchto podmínek je poskytovatelem archivována pro 

jeho soukromé účely a není tudíž veřejně přístupná.  

 9.6   V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, 

který se nepodaří vyřešit toliko vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami, může spotřebitel 

podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení 

spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 

567/15, 120 00 Praha 2,  internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.  



 9.7  Kontaktní údaje poskytovatele: adresa: Turistická 452/32, Medlánky, 621 00 Brno, Česká 

republika, adresa elektronické pošty: info@homeer.cz.  
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