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Obchodní podmínky služby Index stavebky.cz 

platné od 1. srpna 2019  

Poskytovatel služby 

Poskytovatelem služby Index stavebky.cz (dále jen „Index“) je 
Petr Kielar 
Za Lázeňkou 621 
107 00 Praha – Dubeč 

IČO: 12247570  

Obsah služby Index 

Internetové stránky stavebky.cz (dále je Stránky) obsahují databázi zprostředkovatelů 
finančních služeb a tuto databázi zpřístupňují jednotlivým návštěvníkům Stránek. Cílem 
je pomoci návštěvníkům Stránek nalézt vhodného zprostředkovatele finančních služeb 
a naopak umožnit zprostředkovatelům prezentovat své služby.  
 
Služba je určena výhradně pro podnikatele s platným podnikatelským oprávněním.  

Základní jednotkou této databáze je Vizitka, obsahující jméno zprostředkovatele, kontaktní 
údaje a fotografii.  

Služba Index umožňuje uživateli služby Index (dále jen „Uživatel“) vkládat Vizitky do této 
databáze. Podmínkou využívání služby Index je založení uživatelského účtu a uhrazení 
poplatku za využívání služby na sjednanou dobu.  

 

Pořadí Vizitek a TOPování 

Vizitky jsou zobrazovány na mapě formou „špendlíků“ a pod mapou formou textových 
vizitek. Návštěvník Stránek může Vizitky filtrovat, tedy vybírat podle stanovených kriterií 
(kraj zprostředkovatele, produkty které zprostředkuje), které vizitky mu budou zobrazeny.  

Pod mapou je na jedné stránce zobrazen pouze omezený počet textových vizitek, návštěvník 
mezi nimi může „listovat“. Uživatel může posunout svou textovou vizitku na vyšší pozici 
tzv. „TOPováním“. TOPování je služba poskytovaná za úplatu, která zajistí zobrazování Vizitky 
na výhodnější pozici. Textové vizitky jsou seřazeny vzestupně podle následujících kriterií:  

1. zda je Vizitka TOPovaná (TOPované vizitky jsou zobrazovány výše) 
2. město uvedené na Vizitce 
3. ulice uvedená na Vizitce 
4. příjmení uvedené na Vizitce 
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Kriteria jsou při třídění uplatňována ve výše uvedeném pořadí.  

Každá Vizitka může být TOPovaná nejvýše jednou, není možné dvojím TOPováním posunout 
Vizitku na vyšší pozice než jednoduchým TOPováním.  

Výše uvedená pravidla zajišťují, že TOPované vizitku budou zobrazeny výše než vizitky, které 
TOPované nejsou. Nelze však zaručit, že TOPovaná textová vizitka bude zobrazena na první 
stránce.  

Objednávka služby Index 

Službu Index objednává Uživatel prostřednictvím elektronického formuláře. V této 
elektronické objednávce je sjednáno zejména:  

• jaký nejvyšší počet vizitek bude moci Uživatel do databáze vložit, 
• počet vizitek, které může Uživatel TOPovat, 
• doba, po kterou budou Vizitky zobrazovány. 

Po odeslání elektronické objednávky je Uživatel povinen uhradit sjednanou částku 
dohodnutým způsobem. Vizitky Uživatele budou Poskytovatelem zobrazovány až po přijetí 
platby. Doba, po kterou budou Vizitky Uživatele zobrazovány, začíná běžet ode dne 
následujícího po dni přijetí platby Poskytovatelem.  

Doba využívání služby, její prodloužení a ukončení 

1. Před aktivací svého účtu vyjádří Uživatel souhlas s Obchodními podmínkami služby 
Index.  

2. Po objednání služby a uhrazení sjednaného poplatku má Uživatel právo využívat 
službu po sjednanou dobu. 

3. Doba užívání služby může být na žádost Uživatele zkrácena, Uživatel však nemá nárok 
na vrácení (ani částečné) uhrazeného poplatku. 

4. O prodloužení doby užívání služby je možno požádat prostřednictvím elektronického 
formuláře, a to nejdříve 60 dní před uplynutím stávající doby užívání. 

5. Pokud Uživatel po uplynutí sjednané doby užívání služby neprodlouží dobu užívání, 
přestanou se Vizitky Uživatele návštěvníkům Stránek zobrazovat. Pokud ani během 
následujících 30 dnů Uživatel dobu užívání nesjedná další užívání služby Index, má 
Poskytovatel právo účet Uživatele včetně jeho Vizitek vymazat. 

Ochrana osobních údajů 

1. Poskytovatel služby postupuje v souladu s právními předpisy a zajišťuje jejich 
příslušnou ochranu a zákonné zpracování. 

2. Uživatel je povinen zvolit si přístupové heslo, jehož uhodnutí třetí osobou není 
snadné a uchovat toto heslo v tajnosti.  

3. Jméno, e-mailová adresa a fakturační údaje Uživatele jsou Poskytovatelem služby 
zpracovávány pro poskytování služeb a administrativu s tím spojenou. Po ukončení 
poskytování služeb nebude údaje Poskytovatel dále zpracovávat s výjimkou plnění 
zákonných povinností. 
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4. Uživateli je umožněno vkládat Vizitky třetích osob, a to na základě souhlasu 
s uveřejněním jejich údajů. Před získáním souhlasu je Uživatel povinen seznámit 
konkrétní osoby s těmito obchodními podmínkami, podmínkami zpracování údajů, 
povinnostmi aktualizace zadaných údajů a uplatněním práv včetně žádosti o výmaz 
údajů týkajících se konkrétní osoby.   

5. Údaje pro vytvoření Vizitek včetně poskytnutých fotografií budou uveřejněny ve 
formě zobrazovaných Vizitek a Poskytovatelem zpracovávány za účelem poskytnutí 
služeb.   

6. Poskytovatel je povinen na žádost Uživatele nebo osoby, jejíž údaje jsou zveřejněny, 
příslušné údaje ze Stránek smazat. Údaje budou následně Poskytovatelem uchovány 
pouze po nezbytnou dobu pouze pro nutnou administrativu a plnění zákonných 
povinností.  

7. Údaje zpracovává Poskytovatel, nepředává je k zpracování jiným osobám ani mimo 
území EU.  

 

Práva a povinnosti Uživatele a Poskytovatele 

1. Uživatel rozhoduje o tom, které údaje vloží do Vizitky a následně zveřejněny.  
2. Uživatel je povinen zveřejňovat pouze pravdivé údaje, k jejichž zveřejnění 

je oprávněn. Uživatel zodpovídá za aktuálnost a přesnost sdělených údajů, Uživatel je 
povinen neaktuální či nepřesné údaje neprodleně opravit.   

3. Poskytovatel se zavazuje tyto údaje zveřejňovat sjednaným způsobem. 
4. Pokud Poskytovatel zjistí, že údaje, které Uživatel do Vizitek vložil a nechal zobrazit 

jsou nepravdivé, jsou v rozporu se zákony České republiky, nebo k jejich zveřejnění 
není Uživatel oprávněn, má Poskytovatel právo takové Vizitky vymazat z databáze.  

5. Pokud Uživatel závažným způsobem porušuje své povinnosti, má Poskytovatel právo 
po předchozím bezvýsledném upozornění účet Uživatele zablokovat nebo zrušit. Za 
závažné porušení povinností Uživatele se považuje zejména (nikoli však výlučně) 
zveřejňování nepravdivých či zavádějících údajů, nebo údajů, k jejichž zveřejňování 
není Uživatel oprávněn, nebo zveřejňování údajů, které jsou v rozporu s právním 
řádem České republiky. 

Komunikace 

Pokud nebude dohodnuto jinak, bude komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem 

probíhat prostřednictvím e-mailu. E–mailová adresa Poskytovatele je petr@kielar.cz. Zprávy 

pro Uživatele budou posílány na adresu uvedenou v profilu Uživatele. 

Žádosti subjektu osobních údajů pro uplatnění práv, např. žádost o výmaz či opravu údajů 

musí být zaslány způsobem, umožňujícím jednoznačnou identifikaci odesílatele, v případě 

osob mimo Uživatele s platným účtem, písemně s úředně ověřeným podpisem odesílatele na 

adresu Poskytovatele. 
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Změny obchodních podmínek  

Obchodní podmínky může Poskytovatel jednostranně v přiměřeném rozsahu změnit, 

zejména pokud si to vyžádá technologický vývoj či změna legislativních povinností. O změně 

bude Poskytovatel Uživatele předem informovat, a to oznámení s upozorněním na změny 

odeslaným na u-mailovou adresu Uživatele. Uživatel je oprávněn změny odmítnou a z tohoto 

důvodu odeslat Poskytovateli oznámení o ukončení využívání dalších služeb.  

 

 


