
 

Obchodní podmínky internetového portálu www.PorovnavacZajezdu.cz 

I. Úvodní ustanovení: 

1. Společnost B612 company s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“) je provozovatelem 

internetového portálu www.PorovnavacZajezdu.cz, který zobrazuje nabídky zájezdů 

cestovních kanceláří (dále jen „CK“) a umožňuje koncovým uživatelům portálu (dále jen 

„Zákazník“) možnost hledání si mezi konkrétními zájezdy, které jsou nabízeny CK 

registrovanými na portálu Poskytovatele. 

2. Kontaktní údaje Poskytovatele: 

- adresa pro doručování:  B612 company s.r.o., Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 

Praha 2 

- emailová adresa: obchod@porovnavaczajezdu.cz 

3. Poskytovatel má právo stanovit si způsob zobrazování jednotlivých zájezdů a tento 

kdykoliv měnit, a to včetně třídění či řazení do jednotlivých kategorií či skupin.  

4. Poskytovatel zobrazuje pouze nabídky zájezdů zaregistrovaných CK a za úplatu. 

Poskytovatel umožňuje Zákazníkům srovnání jednotlivých zájezdů podle ceny a dalších 

kritérií. Poskytovatel neuzavírá žádné cestovní smlouvy ani jiné smlouvy se Zákazníky. Pokud 

Zákazník bude mít zájem uzavřít s konkrétní CK cestovní smlouvu, nebo jen poptat doplňující 

informace, bude po rozkliknutí konkrétního zájezdu přesměrován na stránky příslušné CK. 

II. Registrace CK: 

1. Registrace se provádí pouze prostřednictvím kontaktního formuláře na 

www.PorovnavacZajezdu.cz  

2. Registrace je možná při splnění těchto podmínek: 

- CK je cestovní kanceláří splňující podmínky pro provozování cestovní kanceláře dle platných 

právních předpisů, zejména podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách 

podnikání v oblasti cestovního ruchu, a nikoliv cestovní agenturou či zprostředkovatelem 

služeb 

- CK má na internetu dostupné www stránky v českém jazyce, které splňují veškeré 

požadavky platných právních předpisů a které jsou pravidelně aktualizované (blíže viz dále 

požadavky na XML FEED) 

- CK uvedla v kontaktním formuláři shodné kontaktní údaje s těmi, které má na svých www 

stránkách  

3. Povinné údaje při registraci CK jsou: 
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-Název 

-Identifikační číslo 

-Kontaktní osoba 

-Kontaktní telefon 

-Kontaktní email 

-Platný odkaz na www stránky CK 

4. Poskytovatel si vyhrazuje na schválení nové registrace lhůtu 5 pracovních dnů ode dne 

vyplnění kontaktního formuláře. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo ověřit si informace 

uvedené ze strany CK v kontaktním formuláři (telefonicky, písemně, aj.).  

Poskytovatel může odmítnout registraci CK, a to bez udání důvodu. 

5. O výsledku registrace bude CK vyrozuměna na kontaktní email. Po registraci CK na portále 

Poskytovatele bude CK zaslán email obsahují bližší pokyny. 

III. Podmínky spolupráce – XML FEED, platební podmínky, reklamace, aj.: 

1. XML FEED 

1.1. Poskytovatel zobrazuje na portálu informace o zájezdech CK, které jsou poskytovány 

automatizovaně prostřednictvím XML FEEDu. Zájezdy obsažené v XML FEEDu musí být 

dostupné na www stránkách CK na samostatných odkazech s unikátní URL adresou. 

Informace o konkrétním zájezdu přenesené prostřednictvím XML FEEDu musí být aktuální, 

přesné a pravdivé. CK je odpovědna za jejich úplnost a přesnost. Ceny zájezdů přenesené 

prostřednictvím XML FEEDu musí být uvedeny v českých korunách a musí obsahovat veškeré 

náležitosti požadované právními předpisy. 

1.2. Poskytovatel se nepodílí na tvorbě popisu zájezdů ani na www stránkách CK, tj. za obsah 

poskytnutý mu ze strany CK odpovídá pouze v rozsahu zákona č. 480/2004 Sb., o některých 

službách informačních společností. 

1.3. CK odpovídá za jakékoliv škody, které vznikly Poskytovateli v souvislosti se zveřejněním 

protiprávního obsahu poskytnutého ze strany CK, jakož i za případné jiné nároky třetích 

osob, zejména v souvislosti s porušením autorských, osobnostních či jiných práv. 

1.4. CK uděluje Poskytovateli licenci k výkonu práva užívat autorská díla poskytnutá mu 

v rámci XML FEEDu, a to ke všem jednáním, které jsou nezbytné k dosažení účelu spolupráce. 

Licence se sjednává jako bezplatná, nevýhradní, časově a územně neomezená. CK dává 

Poskytovateli souhlas, aby pro účely spolupráce zpracovával, upravoval texty popř. jiná 

autorská díla, která mu CK poskytne prostřednictvím XML FEEDu a tyto dále zveřejňoval pod 

svým jménem. Obdobné též platí pro ochranné známky. CK dává Poskytovateli souhlas 

k využití názvu CK k marketingové propagaci internetového portálu 

www.PorovnavacZajezdu.cz (např. PPC, Facebook, aj.). 
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2. Platební podmínky 

2.1. Internetový portál je zpoplatněn dle Ceníku: www.PorovnavacZajezdu.cz/index/reklama   

2.2. Poskytovatel je oprávněn požadovat platbu předem za veškeré služby poskytované 

prostřednictvím internetového portálu www.PorovnavacZajezdu.cz 

2.3. Po registraci CK zašle Poskytovatel zálohovou fakturu, a to na kontaktní email CK. Po 

uhrazení zálohové faktury dojde k připsání peněz na účet CK u internetového portálu (dále 

jen „Kredit“). Do dvou pracovních dnů ode dne připsání Kreditu a dodání XML FEEDu dojde 

ke spuštění prezentace zájezdů CK. 

2.4. Faktury – daňové doklady jsou vystavovány do 10 dnů ode dne přijetí platby na účet 

Poskytovatele. Faktury – daňové doklady jsou vystaveny s fakturačními údaji uvedenými na 

zálohové faktuře. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby na účet 

Poskytovatele. 

2.5. Dobíjení Kreditu již zaregistrovaných CK je možné prostřednictvím žádosti učiněné 

emailem na kontaktní email Poskytovatele. Na základě této žádosti bude vystavena zálohová 

faktura a po jejím uhrazení dojde k připsání Kreditu. 

2.6. V případě, že Kredit klesne na 0,-Kč, přestanou být zájezdy CK zobrazovány, a to do 

okamžiku dobití Kreditu, tj. do doby připsání platby na účet Poskytovatele.  

2.7. V případě poklesu Kreditu pod částku 500,-Kč, bude Poskytovatel informovat  CK 

prostřednictvím emailu o potřebě navýšení Kreditu. Bez ohledu na výši Kreditu bude 

Poskytovatel informovat CK s frekvencí 1x měsíčně o stavu Kreditu, a to prostřednictvím 

emailu. 

2.8. Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu ceny služby internetového 

portálu www.PorovnavacZajezdu.cz Tyto změny sdělí Poskytovatel CK email s předstihem 14 

dnů před účinností takovýchto změn. 

2.9. Úhrada za prokliky je strhávána z Kreditu průběžně. 

3. Reklamace 

3.1. V případě pochybení na straně Poskytovatele je CK oprávněna v rámci reklamačního 

řízení požadovat přiměřenou náhradu/kompenzaci. CK je povinna uplatnit reklamaci 

emailem na kontaktní email Poskytovatele. Poskytovatel je povinen potvrdit přijetí 

reklamace a ve lhůtě 10 pracovních dní reklamaci vyřídit, pokud se s CK nedohodne jinak. 

Reklamační řízení se končí emailem o ukončení reklamačního řízení, kde bude v případě 

oprávněnosti reklamace stanovena i výše náhrady či forma kompenzace pro CK. 
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IV. Ukončení spolupráce 

1. Poskytovatel i CK jsou oprávněni kdykoliv ukončit vzájemnou spolupráci, a to výpovědí bez 

udání důvodu, která má okamžitou účinnost po jejím doručení druhé straně emailem. 

2. V případě ukončení spolupráce ze strany CK, bude CK vrácen nevyčerpaný Kredit po 

odečtení administrativního poplatku ve výši 1.000,-Kč. 

V. Závěrečná ujednání: 

1. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit či zastavit zveřejňování jakýchkoli dat, 

pokud jsou: 

- v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy 

- způsobilé přivodit újmu Poskytovateli nebo třetím osobám 

- nepravdivé či jinak škodlivé 

2. Poskytovatel na portálu nezveřejňuje nabídky k uzavření smlouvy dle § 1852 občanského 

zákona.  

3. Veškeré údaje jsou zveřejňovány na odpovědnost CK, tj. CK není oprávněna jakkoliv činit 

Poskytovatele odpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na 

základě zveřejnění CK poskytnutých dat prostřednictvím internetového portálu  

www.PorovnavacZajezdu.cz  

4. Poskytovatel si vyhrazuje lhůtu 3 pracovních dní na vyřízení došlé emailové komunikace. 

Komunikace odeslaná emailem na kontaktní emaily Poskytovatele či CK se považuje za 

doručenou okamžikem potvrzení, nejpozději však 6 hodin po jejím odeslání. 

5. V případě porušení podmínek ze strany CK si Poskytovatel vyhrazuje právo přerušit 

zobrazování nabídek CK či úplně zrušit registraci CK, a to bez předchozího vyrozumění CK. 

6. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a CK neupravený těmito podmínkami se řídí zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

7. Poskytovatel má právo přiměřeně měnit smluvní podmínky spolupráce. Tyto změny 

oznámí CK emailem nejpozději 14 dnů před plánovanou účinností těchto změn. V případě, že 

se CK nevyjádří do 7 dnů ode dne doručení nového znění obchodních podmínek, má se za to, 

že s jejich zněním souhlasí.  

8. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 

platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 

České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího 

soudu, a to podle zásad spravedlnosti. 

9. Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2018.   
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