
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 

 

Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 26.01.2015 

 

Tyto všeobecné podmínky poskytování služeb prezentace spočívající v zajištění webového prostoru pro 
prezentování poledních menu, včetně rozšířeného profilu restaurace na  www.menicka.cz, jsou všeobecnými 
obchodními podmínkami ve smyslu ust. § 273 č.  513/1991 Sb., obchodní zákoníku. 
 

 

I.  

Definice pojmů 

„Registrátor“ – Ing. Jan Štěrba (www.menicka.cz) 

„Zákazník“ – fyzická nebo právnická osoba, které společnost "Ing. Jan Štěrba (www.menicka.cz)“ 

poskytuje služby na základě uzavřené ústní dohody. 

II.  

Předmět 

2.1.  Registrátor na základě uzavřené ústní dohody, tj. objednání služeb registrace zákazníkem 

prostřednictvím sítě Internet se zavazuje poskytnout zákazníkovi službu spočívající v zajištění 

webového prostoru pro prezentování poledních menu, včetně  rozšířeného profilu restaurace na 

www.menicka.cz a to vždy nejméně na dobu 6  měsíců / 12 měsíců (dle výběru klienta). Po uplynutí 

tohoto období je zákazník opět zkontaktován, zda si přeje ve spolupráci pokračovat na 6 měsíců / 12 

měsíců (dle výběru klienta). 

2.2.  Zákazník objednáním služeb registrace spočívající v zajištění webového prostoru pro prezentování 

poledních menu, včetně rozšířeného profilu restaurace na www.menicka.cz, prostřednictvím sítě 

Internet vyslovuje souhlas řídit se Všeobecnými podmínkami a zavazuje, že za služby poskytované 

Registrátorem zaplatí sjednanou cenu, která byla zákazníkovi sdělena v telefonickém rozhovoru a 

poskytne Registrátorovi potřebnou součinnost.  

2.3.  Zákazník se zavazuje zveřejňovat své polední menu. 

III. 

Odstoupení  

3.1.  V případě, že zákazník uhradil částku na avizované období (6 měsíců, potažmo 12 měsíců), není možné 

v případě, že v průběhu tohoto období ukončí svou činnost požadovat po Registrátorovi vrácení 

odměny, která byla již připsána na bankovní účet Registrátora. 

IV.  

Předcházení škodám 

4.1.  Registrátor je zbaven odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných těmito 

všeobecnými podmínkami, a to v případech, kdy neplnění bylo výsledkem okolností vylučujících 

odpovědnost. Za okolnost vylučující odpovědnost je považována překážka, která nastala po uzavření 

smlouvy nezávisle na vůli jedné ze smluvních stran a brání ji v plnění povinností, jestliže nelze rozumně 

předpokládat, že by tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala (jedná se zejména o 

havárie přenosových a rozvodných zařízení, zničení přenosových a rozvodných zařízení, přírodní 

katastrofu apod.)  

V.  

Povinnost mlčenlivosti 

5.1.  Zákazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, tvořících obchodní  tajemství 

Registrátora a zdržet se veškerých aktivit, které by mohly poškodit dobré jméno či zájmy Registrátora.  

http://www.menicka.cz/

