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V Š E O B E C N É   O B C H O D N Í   P O D M Í N K Y 
 

o b c h o d n í   s p o l e č n o s t i 
 

topreality.cz s.r.o. 
zapsané do Obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně 

spisová značka C 71530, Identifikační číslo 29290708 
se sídlem Šámalova 2904/21, 615 00 Brno - Ţidenice 

(dále jen "společnost" v příslušném gramatickém tvaru)  
 

platné a účinné při provozování internetové stránky a poskytování sluţby 
 

 
Článek I 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky podrobně upravují rámec právního vztahu mezi 

společností a návštěvníkům vznikajícího při prohlíţení obsahu internetové stránky a 
rámec právního vztahu mezi společností a uţivatelem vznikajícího při vyuţívání sluţby 
uţivatelům. Návštěvník a uţivatel jsou vázáni pravidly upravenými těmito všeobecnými 
obchodními podmínkami od okamţiku nabytí postavení návštěvníka nebo uţivatele. 

1.2 Právní vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí 
příslušnými všeobecně závaznými právními předpisy platnými a účinnými na území 
České republiky, a to zejména zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění 
pozdějších předpisů, a to i v případě, ţe návštěvník nebo uţivatel jsou podnikatelské 
subjekty registrované v zahraničí nebo jde o fyzické osoby, které jsou občany jiných 
států, neţ je Česká republika. 

1.3 Internetová stránka je pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek kterákoli 
internetová stránka, jejíţ obsah se návštěvníkům a uţivatelům zobrazí ve standardním 
internetovém prohlíţeči po zadání adresy domény ve znění www.topreality.cz nebo 
bude zobrazen po přesměrování návštěvníků a uţivatelů z jiné internetové stránky; pro 
vyloučení jakýchkoli pochybností se stanoví, ţe pod internetovou stránkou se pro účely 
těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí kaţdá internetová stránka 
identifikována přes adresu subdomény k doméně podle části této věty před 
středníkem. Provozovatelem internetové stránky je společnost. 

1.4 Obsah internetové stránky je veškerý grafický, textový nebo jiný obsah, který se 
návštěvníkovi nebo uţivateli zobrazí při prohlíţení internetové stránky nebo při 
vyuţívání sluţby kromě obsahu uţivatele. Společnost vykonává veškerá majetková 
práva autorů nebo jiných osob, které se svojí tvořivou duševní činností podíleli na 
vytvoření předmětného obsahu a má zároveň všechna práva k obsahu internetové 
stránky, který není jako předmět ochrany chráněn právem třetí osoby z oblasti práva 
duševního vlastnictví. Pro vyloučení pochybností se stanoví, ţe obsahem internetové 
stránky je veškerý software, který má moţnost návštěvník při prohlíţení internetové 
stránky nebo uţivatel při vyuţívání sluţby pouţívat. Vţdy kdyţ se v těchto obchodních 
podmínkách pouţije pojem obsah internetové stránky, myslí se tím obsah kterékoli z 
uvedených internetových stránek jako celek a zároveň kaţdá jeho část, pokud není v 
těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak. Bez předchozího souhlasu 
společnosti nemá návštěvník ani uţivatel právo obsah internetové stránky nebo jeho 
část pouţít. 

1.5 Obsah uţivatele je pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek grafický, 
textový, datový nebo jiný obsah (zejména inzeráty) vytvořen uţivatelem 
prostřednictvím zvláštního programového prostředí internetové stránky, a to 
prostřednictvím uţivatelského účtu, a uloţen na úloţiště dat určené společností při 
vyuţívání sluţby. Obsah uţivatele není obsahem internetové stránky s tím, ţe je 
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majetkem uţivatele a za soulad obsahu uţivatele s příslušnými všeobecně závaznými 
právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky zodpovídá v plném 
rozsahu uţivatel. 

1.6 Návštěvník je pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek fyzická nebo 
právnická osoba, která si v prostředí standardního internetového prohlíţeče zadá do 
příkazového řádku adresu domény ve znění www.topreality.cz nebo adresu některé ze 
subdomén domény uvedené internetové stránky a dojde k zobrazení obsahu 
internetové stránky nebo dojde k jejímu přesměrovaní na obsah internetové stránky z 
prostředí internetových vyhledávacích sluţeb nebo z jiné internetové stránky a zobrazí 
se obsah internetové stránky. 

1.7 Uţivatel je fyzická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání podle zvláštního 
předpisu nebo právnická osoba, která pravdivě a úplně vyplnila registrační formulář a 
zaregistrovala se pro uţívání sluţby poskytované společností s vyuţitím internetové 
stránky a obdrţel od společnosti potvrzení registrace. V případě, ţe si uţivatel pouze 
prohlíţí internetovou stránku a nevyuţívá sluţbu, povaţuje se za návštěvníka. 

1.8 Uţivatelský účet je pracovní prostředí uţivatele, ke kterému získá uţivatel přístup po 
provedení registrace a jejím potvrzení ze strany společnosti a které slouţí k vyuţívání 
sluţby uţivatelům. Přístup ke kaţdému uţivatelskému účtu bude definován unikátním 
spojením přihlašovacího jména a hesla vázajícího se k přihlašovacímu jménu. 

1.9 Sluţba je pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek sluţba moţnosti zadat 
inzerát v zájmu realizace realitního obchodu v rozsahu dle nabídky zpřístupněna 
veřejnosti na internetové stránce a určené společností. Sluţbu poskytuje společnost 
zdarma. 

1.10 Společnost je obchodní společností zaloţenou, vzniklou a zapsanou v příslušných 
rejstřících v souladu s příslušnými všeobecně závaznými právními předpisy platnými a 
účinnými na území České republiky a je oprávněna provádět podnikatelskou činnost 
tak, aby mohla být provozovatelem internetové stránky a zároveň poskytovatelem 
sluţby.  

1.11 Technické zařízení je zařízení obsahující hardwarové a softwarové vybavení 
umoţňující připojení k internetové stránce v prostředí elektronické komunikační sítě 
internet, prohlíţení obsahu internetové stránky a vyuţívaní sluţby, zejména osobní 
počítač nebo notebook nebo tablet nebo smartphone. Technické zařízení nemusí být 
ve vlastnictví návštěvníka nebo uţivatele. Za jeho pouţití v souvislosti s prohlíţením 
internetové stránky nebo vyuţitím sluţby odpovídá výlučně návštěvník nebo uţivatel. 
 
   

Článek II 
PRAVIDLA PRO PROHLÍŽENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK 

2.1 Návštěvník má právo prohlíţet si obsah internetové stránky s vyuţitím technického 
zařízení. 

2.2 Návštěvník je povinen při prohlíţení internetové stránky a jakékoliv části obsahu 
internetové stránky postupovat takovým způsobem, aby svým jednáním nezasahoval 
do práv společnosti nebo jiné návštěvníky nebo uţivatelů nebo třetích osob. V případě, 
ţe k takovému zásahu dojde, návštěvník odpovídá za následek tohoto zásahu 
samostatně, a to bez účasti společnosti. 

2.3 Návštěvník nesmí z prostředí internetové stránky provést download (tzv. staţení) 
obsahu internetové stránky nebo jakékoliv jeho části do technického zařízení nad 
rámec obsahu internetové stránky určeného společností ke staţení do technického 
zařízení ani si z obsahu internetové stránky vyhotovovat ţádný obrazový nebo zvukový 
nebo zvukovoobrazový záznam. V případě, ţe návštěvník tyto své povinnosti poruší, 
odpovídá za veškerou škodu, která vznikne společnosti a / nebo jiným návštěvníkům 
nebo jiným uţivatelům nebo třetím osobám. 
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2.4 Návštěvník má právo provést download té části obsahu internetové stránky, kterou pro 
tento účel určí společnost s tím, ţe při tomto postupu je povinen dodrţet pokyny 
společnosti. V případě nedodrţení pokynů společnosti zaniká právo návštěvníka na 
náhradu případné škody. 

2.5 V případě, ţe je obsahem internetové stránky prostor pro vyjádření názoru či jiného 
návštěvníka ke konkrétní skutečnosti, návštěvník je rovněţ povinen postupovat podle 
ustanovení čl. II odst. 2.2 těchto všeobecných obchodních podmínek. V případě, ţe 
bude moţné takový zásah předpokládat, společnost si vyhrazuje právo jednostranně 
takový názor z obsahu internetové stránky odstranit. Pro vyloučení pochybností se 
stanoví, ţe společnost neodpovídá za jakýkoliv názor zobrazen prostřednictvím 

internetové stránky; za obsah názoru či jiného a případné porušení všeobecně 
závaznými právních předpisů platných a účinných na území České republiky odpovídá 

samostatně návštěvník. 
2.6 Návštěvník nesmí v diskusích bránit jiným diskutujícím diskutovat nebo přidávat 

příspěvky nesmí zneuţívat prostor určený k diskuzi zejména pro uskutečnění 
propagace své osoby, jiných osob, zboţí, sluţeb nebo nesmí nabízet práci. 

2.7 Návštěvník nemá právo za příspěvek v diskusi nebo na fóru na ţádnou odměnu. 
2.8 V případě porušení povinností návštěvníka je společnost oprávněna odstranit jakýkoliv 

obsah, který přidal do prostředí internetové stránky návštěvník. 
 
 

Článek III 
REGISTRACE 

3.1 V případě, ţe návštěvník má zájem vyuţívat sluţbu, je povinen provést registraci 
prostřednictvím registračního formuláře zpřístupněného veřejnosti prostřednictvím 
internetové stránky. 

3.2 Návštěvník je povinen uvést v registračním formuláři všechny povinné údaje v rozsahu 
stanoveném společností s tím, ţe je zároveň povinen uvést údaje, které jsou správné, 
přesné a pravdivé. V případě, ţe v registračním formuláři návštěvník uvede nesprávné 
nebo nepřesné nebo nepravdivé údaje a bude na základě těchto údajů neoprávněně 
poţívat postavení uţivatele, čehoţ důsledkem bude vznik škody na majetku 
společnosti nebo jiné návštěvníky nebo jiné uţivatele nebo třetích osob, návštěvník 
odpovídá za veškerou způsobenou škodu samostatně bez účasti společnosti. 

3.3 Po odeslání řádně vyplněného registračního formuláře má společnost právo potvrdit 
registraci návštěvníka odesláním potvrzující e-mailové zprávy na e-mailovou zprávu 
návštěvníka. Společnost si vyhrazuje právo nepotvrdit registraci návštěvníka. 
Společnost tak provede zejména, ale ne výlučně v případě, ţe bude hrozit újma na 
majetku nebo jiných právech společnosti jiných návštěvníků, jiných uţivatelů nebo 
třetích osob. 

3.4 Okamţikem odeslání registračního formuláře obsahujícího všechny povinné údaje a 
zároveň obsahujícího údaje správné, přesné a pravdivé (dále jen "řádně vyplněný 
formulář" v příslušném gramatickém tvaru) a potvrzením registrace společností 
návštěvník získává postavení uţivatele. Podmínkou pro odeslání registračního 
formuláře je vyjádření výslovného souhlasu s těmito všeobecnými obchodními 
podmínkami zaškrtnutím příslušného políčka, tzv.. "Check boxu". 

3.5 Po potvrzení registrace společností na základě předpokladu řádně vyplněného 
formuláře společnost zřídí uţivateli uţivatelský účet, který je uţivatel oprávněn 
pouţívat při vyuţívání sluţby a odešle uţivateli způsobem a formou podle určených 
společností přístupové údaje, pokud budou generovány společností; pokud společností 
uvedeny přihlašovací údaje generované nebudou, platí jako přihlašovací údaje 
přihlašovací jméno a heslo určené uţivatelem. 

3.6 Uţivatelský účet je oprávněn pouţívat pouze uţivatel, tedy osoba, která vyplnila a 
odeslala společnosti řádně vyplněný formulář a obdrţela potvrzení registrace ze strany 
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společnosti. Pokud uţivatel předá přihlašovací údaje do svého uţivatelského účtu třetí 
osobě, nese samostatně a bez účasti společnosti následky za případné škody, které 
mu nebo společnosti nebo jinému uţivateli nebo návštěvníkovi nebo třetí osobě v 
souvislosti s uţíváním sluţby třetí osobou vzniknou. 

3.7 V případě, ţe společnost zjistí, ţe je zdůvodnění moţné předpokládat, ţe odeslán 
registrační formulář není řádně vyplněným formulářem, společnost si vyhrazuje právo 
jednostranného zrušení uţivatelského účtu a nenávratného odstranění celého obsahu 
uţivatele jeho vymazáním z úloţiště dat. Společnost v takovém případě neodpovídá za 
případnou škodu vzniklé osobě, která odeslala společnosti registrační formulář, aniţ 
splňoval parametry řádně vyplněného formuláře. 

3.8 Kaţdý z uţivatelů má právo registrovat se pouze jednou a vyuţívat sluţbu 
prostřednictvím jediného uţivatelského účtu; kaţdý uţivatelský účet je vázán na 
unikátní údaje fyzické osoby nebo jedno unikátní daňové identifikační číslo (DIČ) a 
identifikační číslo (IČO) přidělované Ţivnostenským úřadem. V případě, ţe se jiţ 
registrovaný uţivatel registruje znovu, a to vedle existenci jeho uţivatelského účtu, 
společnost si vyhrazuje právo jednostranně odstranit takto vzniklé duplicitní uţivatelské 
účty. Za opětovnou registraci se povaţuje jednání, při kterém dochází k registraci 
majetkově nebo personálně propojené osoby s osobou jiţ registrovanou. V takovém 
případě, jelikoţ se jedná o podmínku pro existenci práva uţivatele uţívat sluţbu, 
uţivateli nevzniká právo na náhradu případné škody, kterou v této souvislosti utrpí. V 
případě opakovaného opětovného postupu, jehoţ obsahem bude opětovná registrace 
a vznik duplicitních uţivatelských účtů, společnost si vyhrazuje odstranit kaţdý 
uţivatelský účet uţivatele a obsah uţivatele bez vzniku práva uţivatele na náhradu 
jakékoli škody. 

3.9 Uţivatelský účet má právo vyuţívat pouze uţivatel a realitní makléři vykonávající 
realitní činnost pro uţivatele. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se stanoví, ţe v 
případě, ţe uţivatel spolupracuje s dalšími realitními kancelářemi v reţimu franšízy, 
uţivatel nemá právo umoţnit vyuţívat svůj unikátní uţivatelský účet realitním makléřem 
spolupracujícím s dotčenými realitními kancelářemi, ani v případě, pokud by zároveň 
vykonávaly realitní činnost pro uţivatele a nesmí umoţnit vyuţívat svůj unikátní 
uţivatelský účet ani předmětným realitním kancelářím. Takový postup je podstatným 
porušením povinností uţivatele podle těchto všeobecných obchodních podmínek a 
společnost si v takovém případě vyhrazuje odstranit kaţdý uţivatelský účet uţivatele a 
obsah uţivatele bez vzniku práva uţivatele nebo jiných osob na náhradu jakékoli 
škody.  

3.10 Společnost má právo postupovat stejně i v případě, ţe uţivatel jako podnikatelský 
subjekt zneuţije pro umístění inzerátů fyzické osoby nepodnikatele. V případě 
podezření na řízení podle předchozí věty, společnost vyzve uţivatele, aby doloţil list 
vlastnictví k předmětné nemovitosti, která je uvedena v inzerátu. Jestliţe fyzická osoba 
nebude vlastníkem předmětné nemovitosti, společnost má právo smazat inzerát 
týkající se této nemovitosti. 

3.11 Společnost si vyhrazuje právo jednostranně změnit způsob registrace uţivatelů v 
souladu s obsahem internetové stránky nebo v souvislosti s potřebami společnosti 
nebo návštěvníky nebo uţivatelů nebo třetích osob a ochranou jejich práv nebo 
oprávněných zájmů. 

3.12 Společnost si vyhrazuje právo zrušit registraci a odstranit obsah uţivatele z úloţiště dat 
i bez udání důvodu. 

3.13 V případě zrušení registrace uţivatele uţivatel bere na vědomí a souhlasí s tím, ţe 
společnost není povinna odstraňovat příspěvky v diskusích nebo fórech. 

 
 

Článek IV 
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OBSAH SLUŽBY  
A PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNOSTI 

4.1 Společnost poskytuje prostřednictvím internetové stránky uţivatelům sluţbu, a to  
výhradně bezúplatně. O bezplatnosti poskytování sluţby a o době trvání poskytování 
sluţby bezúplatně rozhoduje jednostranně společnost. 

4.2 Při poskytování sluţby společnost vytvoří uţivateli podmínky pro zadávání inzerátů v 
zájmu uskutečnění realitního obchodu v rozsahu dle aktuální nabídky společnosti 
zpřístupněna veřejnosti prostřednictvím internetové stránky. 

4.3 Uţivatel bere na vědomí a souhlasí s tím, ţe pokud se na společnost obrátí orgán 
veřejné moci v souvislosti s vedením konkrétního občanského, obchodního, správního, 
trestního nebo jiného řízení, společnost je povinna poskytnout tomuto orgánu veškeré 
informace, které bude mít k dispozici a poskytnutí těchto informací se nepovaţuje za 
porušení povinností společnosti podle těchto všeobecných obchodních podmínek. 

4.4 Společnost si vyhrazuje právo poskytovat sluţbu zdarma. 
4.5 Společnost je povinna zajistit, aby byla sluţba poskytována nepřetrţitě po dobu jejího 

poskytování, a tedy bez jejího výpadků nebo jiných přerušení. Za porušení povinností 
společnosti se nepovaţuje přerušení poskytování sluţby v důsledku okolností 
vylučujících odpovědnost v souladu s čl. VII těchto všeobecných obchodních 
podmínek. Za porušení povinností se stejně nepovaţuje přerušení poskytování sluţby 
z důvodu servisních zásahů společnosti.  

4.6 Společnost je povinna provést všechny úkony, které od ní je moţné objektivně ze 
strany uţivatele očekávat vzhledem k povaze poskytované sluţby a zároveň vzhledem 
k podnikatelské a ekonomické zázemí společnosti za účelem zabránění vzniku škody 
na majetku návštěvníka nebo uţivatele. Za škodu na majetku návštěvníka nebo 
uţivatele, která vznikla v důsledku porušení jejich povinností, společnost neodpovídá. 

4.7 V případě, ţe dojde ke změně skutečností, které budou mít vliv na poskytování sluţby 
uţivateli se společnost zavazuje, ţe o těchto skutečnostech bude informovat uţivatele, 
kterých se konkrétní změna týká, a to formou e-mailové zprávy, pokud bude mít 
společnost k dispozici e-mailovou adresu uţivatele nebo písemně na adresu sídla 
nebo místa podnikání uţivatele, které uţivatel sdělí společnosti prostřednictvím řádně 
vyplněného formuláře v procesu registrace uţivatele; v případě, ţe dojde ke změně 
údajů na straně uţivatele a uţivatel o této skutečnosti společnost neinformuje a v 
důsledku této skutečnosti nebude moţné ze strany společnosti řádně splnit svou 
povinnost podle tohoto odstavce, společnost neodpovídá za škodu, která můţe být 
uţivateli způsobena v důsledku neinformování uţivatele. 

4.8 Společnost má další práva a povinnosti podle ostatních ustanovení těchto 
všeobecných obchodních podmínek. 

4.9 Společnost si vyhrazuje právo jednostranně doplnit nebo změnit tyto všeobecné 
obchodní podmínky pokud to vyţaduje ochrana práv nebo oprávněných zájmů 
společnosti nebo návštěvníků nebo uţivatelů nebo třetích osob. 

4.10 V případě, ţe uţivatel poruší některou ze svých podstatných povinností podle těchto 
všeobecných obchodních podmínek nebo opakovaně poruší méně závaţnou 
povinnost podle těchto všeobecných obchodních podmínek, společnost má právo 
jednostranně zrušit uţivatelský účet uţivatele a nenávratně odstranit obsah uţivatele z 
úloţiště dat; v takovém případě společnost neodpovídá za škodu, která případně 
vznikne uţivateli v souvislosti s odstraněním uţivatelského účtu a obsahu uţivatele. 
Společnost si v takovém případě zároveň vyhrazuje právo alternativně zamezit 
moţnosti uţivatele pouţívat uţivatelský účet po dobu stanovenou společností. 

4.11 Uţivatel bere na vědomí, ţe společnost bude zpracovávat osobní údaje uţivatele pro 
účely interní evidence uţivatelů sluţby a pro potřeby realizace nabídky dalších sluţeb 
společnosti a s tímto zpracováním osobních údajů vyslovuje v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovný souhlas. 
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4.12 Pro vyloučení pochybností se stanoví, ţe všechny společností zaznamenané 
informace o řízení uţivatele, zejména informace o počtu a časech vstupů do 
uţivatelského účtu (Logy), o identifikaci IP adresy, kterou uţivatel pouţil pro vstup do 
uţivatelského účtu, jsou výlučným majetkem společnosti a společnost má právo s nimi 
nakládat ve vztahu k třetím osobám. 

4.13 Společnost si vyhrazuje právo umístit na fotografie přidány v rámci obsahu uţivatele 
do prostředí internetové stránky vodoznak s označením adresy domény internetové 
stránky nebo loga společnosti. 

4.14 Reklamace se přijímají na e-mailové adrese info@topreality.cz nebo poštou na: 
Topreality.cz sro, Šamálova 2904/21, 615 00 Brno, Česká republika. 

 
 

Článek V 
PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE 

5.1 Uţivatel má všechny povinnosti návštěvníka dle čl. II těchto všeobecných obchodních 
podmínek a zároveň vůči uţivateli má společnost stejná práva jako vůči návštěvníkovi. 

5.2 Uţivatel má právo pouţívat uţivatelský účet pro potřeby vyuţívání sluţeb. Při zadávání 
inzerátů je uţivatel povinen postupovat takovým způsobem, aby poptávka nebo 
nabídka realitního obchodu byla vymezena jednoznačně, bez jakýchkoliv pochybností 
a bez jakýchkoliv propagačních informací; za propagační informace se nepovaţuje 
označení uţivatele. 

5.3 Uţivatel je povinen postupovat tak, aby nedošlo k neoprávněnému vstupu do 
uţivatelského účtu osobou, která na vstup do tohoto účtu není oprávněná, zejména je 
povinen provést všechna opatření, aby zamezil úniku dat přihlašovacího jména a 
hesla, jinak odpovídá za veškerou škodu, kterou v důsledku této skutečnosti utrpí 
společnost nebo jiný uţivatel nebo návštěvník nebo třetí osoba. 

5.4 Pokud uţivatel zjistí, ţe hrozí zásah do práv společnosti nebo práv uţivatele nebo práv 
jiných uţivatelů nebo práv návštěvníky nebo práv třetích osob, je povinen o této 
skutečnosti neprodleně vyrozumět společnost. Stejnou povinnost má uţivatel i v 
případě, ţe nabude vědomost o jiţ existujícím zásahu do práv osob dle předchozí věty 
tohoto odstavce. 

5.5 Uţivatel má právo provést download konkrétního obsahu určeného společností a 
zároveň při vyuţívání údajů nahrávat na úloţiště dat určené společností realitní 
inzeráty uţivatele jako obsah uţivatele. 

5.6 Obsah uţivatele má uţivatel právo archivovat na datovém úloţišti určeném společností 
po dobu určenou společností. Obsah, zejména fotografie, je uţivatel povinen na vlastní 
náklady vypořádat tak, aby ho měl právo pouţít při vyuţití sluţby. Uţivatel má právo 
poţádat společnost o okamţité odstranění uţivatelského účtu nebo obsahu uţivatele s 
tím, ţe společnost po obdrţení takového poţadavku uţivatelský účet zruší a nevratně 
vymaţe obsah uţivatele bez prodlení po obdrţení ţádosti uţivatele smazáním všech 
dat, která jsou součástí obsahu uţivatele. Za odstranění obsahu uţivatele si 
společnost nebude účtovat ţádné poplatky nebo ceny. Smazání Obsahu Uţivatele má 
společnost právo odmítnout v případě, pokud by jeho provedením došlo k újmě na 
majetku nebo právech společnosti, jiné návštěvníky, jiných uţivatelů nebo třetích osob. 

5.7 Uţivatel má právo pouţívat obsah internetové stránky tak, aby mohl řádně vyuţívat 
sluţbu, a s takovým pouţitím obsahu internetové stránky společnost vyslovuje svůj 
nevýhradní souhlas platný na území České republiky a po dobu trvání právního vztahu 
mezi společností a uţivatelem; tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti uţivatele 
dle těchto všeobecných obchodních podmínek. 

5.8 Uţivatel nesmí do prostředí internetové stránky importovat jakékoliv inzeráty s vyuţitím 
exportně-importních importních softwareovým systémů bez předchozího písemného 
souhlasu společnosti.  

mailto:info@topreality.cz
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5.9 Uţivatel nesmí provést úkony směřující k omezení nebo vypnutí reklamních prostředků 
(bannery, odkazy, obrázky apod.), nacházejících se na internetové stránce. Uţivatel 
zároveň souhlasí s tím, ţe mu budou zasílány informační a propagační e-mailové 
zprávy v souvislosti se sluţbou společnosti. 

5.10 Pro vyloučení pochybností o povinnostech uţivatele stanoví konkrétní povinnosti, které 
vyplynuly z předchozí praxe společnosti při provozu internetové stránky, a to uţivatel 
a)  se při vyuţívání sluţby se nesmí chovat v rozporu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky nebo s obecnou morálkou, a to nesmí ţádným 
způsobem publikovat uráţlivé, obscénní, pornografické nebo protiprávní názory, 
obrázky, (audio nebo video) ilustrace, texty nebo výrazy. Poţivatel je výhradně 
zodpovědný za obsah svých inzerátů a reklamních formátů. Společnost nemůţe 
kontrolovat a není zodpovědná za obsah jednotlivých inzerátů a reklamních 
formátů Uţivatele. Společnost si vyhrazuje právo na zrušení, popřípadě úplné 
zablokování přístupu poţivatele ke sluţbám poskytovaným prostřednictvím 
internetové stránky, pokud dojde k porušení tohoto článku ze strany Uţivatele. 
Uţivatel nese přímou právní odpovědnost za ilustrace, obrázky a text, který 
prostřednictvím internetové stránky publikuje, 

b) nemá v případě, pokud uţivatel poruší kteroukoliv část těchto všeobecných 
obchodních podmínek a jeho inzerát bude znefunkčnění, resp. zcela vymazán, 
právo ţádat náhradu škody nebo reklamu, resp. jinou viditelnou plochu internetové 
stránky, 

c) nesmí snaţit bránit v diskusi na serveru ostatním uţivatelům, případně ji 
narušovat. Uţivatel nesmí obtěţovat ostatní uţivatele, 

d) nemá za jeho příspěvky zveřejněny na internetové stránce nárok na ţádnou 
autorskou nebo jinou odměnu, 

e) přebírá zodpovědnost za své příspěvky sám a dobrovolně a souhlasí s tím, ţe 
nebude pouţívat sluţbu provozovanou prostřednictvím internetové stránky na 
účely, které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České 
republiky. Společnost neodpovídá za obsah příspěvků, diskuse a fotografií, také 
neodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv uţivatelem, 

f) se nesmí přihlašovat ani se nesmí pokoušet přihlásit se na pouţívání sluţby 
provozované prostřednictvím internetové stránky jako jiný uţivatel a nesmí ani 
jinak poškozovat další uţivatele nebo jiné osoby, 

g) nesmí se registrovat více neţ jeden krát a nesmí pouţívat více neţ jeden 
uţivatelský účet s unikátním přístupem. Při registraci uţivatele jako fyzické osoby - 
nepodnikatele nesmí být v kontaktních údajích uvedeny stejné tel. číslo nebo 
emailová adresa, nacházející se současně v jiném uţivatelském účtu. Je 
zakázáno zneuţívat občanskou inzerci na zadávání inzerátů ve prospěch 
právnických osob, realitních kanceláři nebo jiných zprostředkovatelů. V případě, 
ţe společnost zjistí porušení uvedených povinností, poţivateli má právo odebrat 
všechna práva poţivatele a má právo odepřít mu nebo osobě s ním majetkově 
nebo personálně propojené opětovnou registraci, 

h) který se registruje jako fyzická osoba - nepodnikatel má právo inzerovat pouze své 
vlastní nemovitosti, a to pro nekomerční účely, to znamená ţe uţivatel jako 
soukromý inzerent fyzická osoba prodávající svůj soukromý majetek . V případě 
podezření ţe se nejedná o soukromou inzerci je na poţádání společnosti povinen 
uţivatel doloţit do termínu určeného společností list vlastnictví od těchto 
nemovitostí. V opačném případě můţe společnost zamezit přístup uţivatele do 
jeho uţivatelského účtu bez oznámení nebo bude uţivatel, pokud s tím bude 
souhlasit, přesunut do komerční inzerce. Případný kredit, který má ve svém účtu, 
mu bude rovněţ přesunut. Uţivatel jako fyzická osoba - nepodnikatel (soukromý 
inzerent) souhlasí s tím, ţe jeho nabídky, které jsou ve stavu neaktivní, jsou 
viditelné pro všechny realitní kanceláře, které mají aktivní inzerci na internetové 
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stránce s adresou domény topreality.cz a tedy uţivatel bere na vědomí a souhlasí 
s tím, ţe tyto osoby ho mohou kontaktovat, 

i) nesmí v rámci jednoho uţivatelského účtu přidávat duplicitní inzeráty, 
j) bez předchozího písemného souhlasu a vědomí společnosti nesmí importovat a 

exportovat na internetovou stránku inzeráty z jakéhokoliv systému, stránky nebo 
programu, 

k) je povinen v rámci inzerované nabídky jasně identifikovat nemovitost a nesmí 
uvést obecné informace reklamního charakteru, 

l) nesmí ţádným způsobem poškozovat společnost a její dobré jméno. Uţivatel 
nesmí na serveru propagovat sluţby jiných osob, které jsou v přímém nebo 
nepřímém konkurenčním vztahu ke společnosti, 

m) bez předchozího písemného souhlasu společnosti nesmí vkládat komerční inzerci 
(zejména propagace firem, ţivnostníků apod.), inzerci, která se netýká prodeje, 
koupě, pronájmu, výměny či draţby jiţ existujících nemovitostí (stavební činnost, 
stavby na klíč apod.), 

n) nesmí zveřejňovat nabídku jiného poţivatele do své inzerce bez písemného 
souhlasu daného uţivatele, jehoţ nabídku zveřejňuje, 

o) v soukromé inzerci nesmí ve fotografiích uvádět logo realitní kanceláře nebo jiné 
společnosti nebo jiné osoby. Uţivatel také nesmí na internetovou stránku přidávat 
fotografie, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo s obecně závaznými 
právními předpisy České republiky, včetně erotických nebo pornografických 
fotografií. Uvedená pravidla pro přidávání fotografií se vztahují na všechny 
fotografie, které uţivatel přidává na internetovou stránku, a to zejména do profilu, 
do inzerátů a do fotoalb. 

 
5.12 V případě, ţe společnost zjistí, ţe objektivně existuje předpoklad o tom, ţe uţivatel 

ukládá na úloţiště dat určené společností v rámci vyuţívání sluţby data (zejména 
inzeráty), které nesouvisejí s uskutečňováním realitních obchodů nebo zasahují do 
práv společnosti jiných uţivatelů, jiné návštěvníky nebo třetích osob nebo jsou v 
rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy platnými a účinnými na území 
České republiky, společnost má právo jednostranně nenávratně odstranit veškerý 
obsah uţivatele z úloţiště dat jeho smazáním. Před uskutečněním zrušení 
uţivatelského účtu a nenávratným smazáním obsahu uţivatele společnost o 
navrhovaném úkonu uţivatele můţe vyrozumět. Společnost v takovém případě 
neodpovídá za škodu, která v důsledku tohoto řízení můţe uţivateli vzniknout. 

 
 

 
Článek VI 

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ 
6.1  Pro účely této smlouvy znamenají okolnosti vylučující odpovědnost společnosti takové 

mimořádné a neodvratitelné události nebo okolnosti a jejich bezprostřední následky, 
které jsou mimo kontrolu společnosti a které společnosti zabrání nebo bezprostředně 
ovlivní řádně a úplné plnění povinností vyplývajících z těchto všeobecných obchodních 
podmínek. Těmito událostmi mohou být zejména, ale ne výlučně, ţivelné pohromy, 
válka, sabotáţ, teroristické akce, blokáda, poţár, stávka, epidemie, selhání 
subdodavatele apod.. Stejné právní následky můţe mít změna obecně závazných 
právních předpisů, pokud zásadním způsobem ovlivní plynulé pokračování právních 
vztahů regulovaných těmito všeobecnými podmínkami obchodními a nebude existovat 
ekonomicky únosná alternativa. 
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Článek VII 
PŘEDCHÁZENÍ ŠKODÁM A NÁHRADA ŠKODY 

7.1 Společnost, návštěvník a uţivatel jsou povinni věnovat zvýšenou pozornost 
předcházení škodám, a to zejména všeobecné prevenci vzniku škod. Návštěvník a 
uţivatel je povinen oznámit společnosti překáţky, které jim brání nebo budou bránit v 
plnění povinností podle těchto všeobecných obchodních podmínek a důsledky 
neplnění. Informace musí být podána bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná 
strana o překáţce dověděla nebo při náleţité péči mohla dozvědět. 

7.2 Kaţdý účastník právního vztahu má právo na náhradu škody způsobené v důsledku 
porušení povinností jiným účastníkem právního vztahu, ledaţe je odpovědnost 
vyloučena podle těchto všeobecných obchodních podmínek.  

7.3 V případě, ţe dojde k okolnosti vylučující odpovědnost společnosti, společnost je 
povinna o těchto okolnostech neprodleně písemně informovat uţivatele.  

 
 

Článek VIII 
ŘEŠENÍ SPORŮ 

8.1 Účastníci právního vztahu dle těchto všeobecných obchodních podmínek se zavazují 
přijmout veškerá dostupná opatření pro konkrétní řešení jakýchkoli neshod a sporů, 
které mohou vzniknout z neplnění povinností povinné osoby a vzniklou situaci řešit 
vzájemným smírem. Spory, které by mohly vzniknout v důsledku neplnění povinností 
podle těchto všeobecných obchodních podmínek budou předmětem řízení před 
příslušným obecnými soudy České republiky. 

 
 

Článek IX 
UKONČENÍ PRÁVNÍHO VZTAHU 

9.1 Účastníci právního vztahu se mohou dohodnout na jeho ukončení zvláštní dohodou. 
9.2 Společnost má právo právní vztah ukončit jednostranně v souladu s ustanoveními 

těchto všeobecných obchodních podmínek. 
 
 

Článek X 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich 
zpřístupnění veřejnosti prostřednictvím internetové stránky. 


