
PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SERVERU EKOSIK.CZ

1. Tyto podmínky užívání služeb serveru  http://www.ekosik.cz (dále jen „Podmínky“ a 
„Server“) upravují pravidla, za kterých jsou registrovaní uživatelé tohoto Serveru (dále 
jen „Uživatelé“ nebo jednotlivě „Uživatel“) oprávněni Server užívat, jakož i další práva a 
povinnosti Uživatelů a provozovatele serveru, jímž je společnost care4u s.r.o., se sídlem 
Praha 5, Zbraslav, Neumannova 1453/28, PSČ 156 00, IČ: 28946812, společnost zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 155020.  

2.  Registrací  Uživatele  na  Serveru  dochází  k uzavření  smlouvy  mezi  Uživatelem  a 
Provozovatelem,  jejímž  obsahem  jsou  tyto  Podmínky.  Na  základě  registrace  vzniká 
Uživateli právo založit si prostřednictvím Serveru elektronický obchod (e-shop) a tento 
e-shop na serveru spravovat a provozovat. 

3. Uživatelé nejsou oprávněni ve svých e-shopech nabízet následující zboží: 

a) zboží, jehož prodej zakazují právní předpisy,  

b) zboží, k jehož prodeji Uživatelé nemají příslušné povolení, 

c) zboží získané trestnou činností, zejména kradené zboží, 

d) zboží, které je předmětem autorskoprávní ochrany a k jehož užití  nejsou Uživatelé 
oprávněni,

e) padělky, napodobeniny a neoprávněně pořízené kopie zboží (včetně kopií CD, DVD 
apod.), 

f) léky a potravinové doplňky,

g) erotické zboží, pomůcky a zboží související.

Provozovatel neodpovídá za porušení této povinnosti Uživatele; jakmile se o takovém 
porušení  dozví,  je  oprávněn  e-shop  zrušit.  Za  každý  případ  porušení  tohoto  bodu  3 
Podmínek je Uživatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši (100.000,- Kč), splatnou do 
tří dnů po obdržení písemné výzvy Provozovatele.  

4. Uživatelé se zavazují při spravování a provozování e-shopu dodržovat obecně závazné 
právní  předpisy,  zejména právo na ochranu proti  nekalé soutěži.  Uživatelé se rovněž 
zavazují zdržet se při spravování a provozování e-shopu zásahů do autorských a dalších 
práv  duševního  vlastnictví  Provozovatele  i  třetích  osob.   Obsah  e-shopu  nesmí  být 
v rozporu  s dobrými  mravy,  zejména  nesmí  obsahovat  vulgarismy,  urážky  dalších 
uživatelů Serveru apod. V případě nedodržení tohoto bodu 4 Podmínek je Provozovatel 
oprávněn v e-shopu provést nutné změny (spočívající zejména ve smazání závadné části 
obsahu) nebo celý e-shop zrušit.  Za každý případ porušení tohoto bodu 4 Podmínek je 
Uživatel navíc povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši (50.000,- Kč), splatnou do tří dnů 
po obdržení písemné výzvy Provozovatele.  

5. Založení a vedení e-shopu je pro Uživatele zdarma. Provozovatel  si  však vyhrazuje 
právo vedení e-shopu v budoucnosti zpoplatnit, a to i pro stávající uživatele. O takovém 

http://www.ekosik.cz/


zpoplatnění  budou  uživatelé  upozorněni  nejméně  14  dní  dopředu.  Provozovatel  si 
vyhrazuje právo zobrazovat na e-shopu Uživatele zpětné odkazy na cizí webové stránky.

6. Uživatel v e-shopu uvede kontaktní údaje, na základě kterých může být kontaktován 
zákazníky  (telefonní  číslo,  e-mail  apod.).  Uživatel  nesmí  uvádět  jiné  než  své  platné 
kontaktní údaje a nesmí vytvářet klamný dojem o své identitě. V případě podezření na 
porušení  tohoto  článku  je  Provozovatel  oprávněn  takový  e-shop  zrušit  či  požadovat 
ověření  pravosti  údajů  dle bodu 16 Podmínek.  Za zneužití  kontaktních údajů třetími 
osobami Provozovatel neodpovídá. 

7.  Uživatel  je  na  Serveru  registrován  a  oprávněn  k provozování  e-shopu  na  dobu 
neurčitou.  Provozování  e-shopu  bude  Provozovatelem  ukončeno  ke  dni  skončení 
provozování  Serveru  Provozovatelem  nebo jako  následek  porušení  těchto  Podmínek 
Uživatelem. Neaktivní e-shopy, do nichž se Uživatel nepřihlásí po dobu delší než 20 dnů 
nebo  e-shopy,  jejichž  návštěvnost  nepřesáhne  50  UIP  denně,  mohou  být 
Provozovatelem bez předchozího upozornění zrušeny. V jiných odůvodněných případech 
může být e-shop Provozovatelem zrušen pouze po předchozím písemném upozornění. 

8.  Uživatel  nesmí  současně  provozovat  více  než  jeden e-shop na  Serveru.  V případě 
porušení  tohoto  pravidla  může  Provozovatel  všechny  e-shopy  Uživatele  zrušit. 
Individuální dohoda o větším počtu e-shopů musí být sjednána písemně.

9. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za vady zboží, které bylo prodáno a koupeno 
prostřednictvím e-shopu na Serveru, odpovědnost za škodu tímto zbožím způsobenou 
ani žádnou záruku za toto zboží. Provozovatel neodpovídá za to, že údaje obsažené v e-
shopu jsou pravdivé a že Uživatelé dodrží závazky, které vůči třetím osobám přijmou. 
Činnost Provozovatele je omezena výhradně na poskytnutí  prostoru k provozování e-
shopu. 

10.  Provozovatel  nenese  žádnou  odpovědnost  za  zneužití  osobních  dat  Uživatele 
uvedených v e-shopu nebo získaných nelegálním proniknutím do Serveru třetí osobou. 

11.  Provozovatel  neodpovídá  za  protiprávní  obsah  Serveru  včetně  obsahu  e-shopu 
Uživatelů a obsahu třetích stránek, na něž Server odkazuje. Provozovatel se zavazuje 
vyvíjet  činnost  směřující  k tomu,  aby  byl  případný  protiprávní  obsah  identifikován  a 
odstraněn. 

12. Provozovatel je oprávněn podle potřeby optimalizovat obsah Serveru. Promítne-li se 
však  taková  optimalizace  na  obsahu  těchto  Podmínek,  budou  tyto  Podmínky  bez 
zbytečného  odkladu  aktualizovány  a  stávající  Uživatelé  budou  Provozovatelem  o 
aktualizaci  Podmínek  informováni.   Aktualizace  Podmínek  nabývá  vůči  Uživateli 
účinnosti tímto vyrozuměním.

13.  Uživatel  souhlasí  s  tím,  že  mu  bude  Provozovatel  zasílat  na  e-mailovou  adresu, 
kterou  Provozovateli  poskytl,  e-mailové  zprávy  obsahující  obchodní  sdělení 
Provozovatele.  Uživatel  je  oprávněn  Provozovatele  kdykoli  informovat  o  tom,  že  si 
nepřeje,  aby  mu  taková  obchodní  sdělení  byla  nadále  zasílána,  a  Provozovatel  se 
zavazuje toto sdělení respektovat. 



14. Uživatel souhlasí s tím, aby Provozovatel zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu 
nezbytném pro provozování Serveru. 

15. Kde se v těchto Podmínkách hovoří o požadavku písemné formy určitého úkonu, má 
se  tím  na  mysli  i  e-mailová  zpráva  bez  elektronického  podpisu,  zaslaná  na  e-mail 
Provozovatele zveřejněný na Serveru nebo na e-mail Uživatele zadaný Uživatelem při 
registraci.  Smluvní  strany  se  zavazují,  že  se  s doručenými  zprávami  vždy  seznámí 
nejpozději do tří dnů, a po uplynutí této lhůty bude e-mail považován za přečtený. 

16. Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat od Uživatele podepsanou tuto smlouvu z 
důvodu  zvýšení  bezpečnosti  zákazníků  daného  eshopu  a  ověření  identity  Uživatele. 
Odmítne-li  Uživatel  vyhovět Provozovateli,  vyhrazuje si  Provozovatel  smazat Uživateli 
jeho eshop(y).

17.  Tyto  podmínky  nabývají  platnosti  a  účinnosti  okamžikem  jejich  zveřejnění.  

V Praze 1. 7. 2011


