
 

PRÁVNÍ DOLOŽKA 

 

Tyto webové stránky jsou vytvořeny a provozovány společností STAVBY spol. s r.o., IČO 62028782, se 

sídlem Vážní 1001, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7067 (dále jen jako „Provozovatel“) a jejich účelem 

je poskytování informací o Provozovateli, jeho činnostech, produktech a jím nabízených službách. 

Poskytování uvedených informací prostřednictvím těchto webových stránek Provozovatele bude dále 

v textu označováno jako „služba“. 

Upozorňujeme Vás, že vstupem na tyto webové stránky výslovně souhlasíte s níže uvedeným právním 

upozorněním. 

 

Odpovědnost za uvedené údaje a použité informace: 

Přestože Provozovatel vyvíjí maximální úsilí, aby na těchto webových stránkách uváděl informace, které 

jsou podle jeho názoru aktuální a přesné, Provozovatel nečiní žádná prohlášení ani nedává žádné záruky 

ohledně přiměřenosti, přesnosti, úplnosti nebo správnosti těchto informací. Provozovatel ani 

nezaručuje nebo neprohlašuje, že webové stránky budou v každém ohledu úplné. Veškeré informace a 

údaje uvedené na těchto webových stránkách mají tedy pouze informativní a nezávazný charakter. 

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost vyplývající z používání zde uvedených informací a není ani 

odpovědný za nepřítomnost jakýchkoli konkrétních informací na těchto webových stránkách. 

Užíváním těchto webových stránek tak výslovně berete na vědomí a souhlasíte, že: 

• používání služby je výhradně na vlastní nebezpečí uživatelů; služba je poskytována tak, jak je, a 

pokud je k dispozici; 

• Provozovatel výslovně odmítá veškeré záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo odvozené, včetně 

například odvozených záruk prodejnosti, vhodnosti k určitému účelu a neporušování cizích práv; 

• Provozovatel nijak nezaručuje, že: 

(i) služba bude splňovat požadavky uživatelů, 

(ii) služba bude nepřerušovaná, včasná, zabezpečená nebo bezchybná, 

(iii) výsledky, které budou případně získány z používání služby, budou přesné a spolehlivé, 

(iv) kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů zakoupených nebo 

získaných uživateli prostřednictvím služby bude splňovat jejich očekávání, 

(v) případné chyby v softwaru budou opraveny; 

• jakékoli stahování nebo jiné získávání materiálů prostřednictvím používání služby probíhá na 

základě vlastního uvážení uživatelů a na jejich nebezpečí a uživatelé ponesou výhradní 

odpovědnost za jakékoli poškození svých počítačových systémů nebo ztrátu dat následkem stažení 

jakýchkoli takových materiálů; žádné rady nebo informace, ať ústní nebo písemné, které uživatelé 

získají od Provozovatele nebo prostřednictvím či na základě služby, nezakládají žádnou záruku, 

která není výslovně uvedena na těchto webových stránkách. 



 

Užíváním těchto webových stránek dále výslovně berete na vědomí a souhlasíte, že Provozovatel 

nenese odpovědnost za žádné náhrady přímých, nepřímých, náhodných, speciálních nebo následných 

škod či exemplární náhrady škod, včetně například náhrad škod ze ztráty zisku, dobré pověsti, použití, 

dat nebo jiných nehmotných ztrát, které utrpí uživatelé nebo jakákoli třetí strana, ať na základě jednání 

dle smlouvy nebo přečinu, a které vzniknou z jejich přístupu k webových stránkám či jakýmkoli 

odkazovaným webovým stránkám nebo jejich používání, a to následkem: 

• používání nebo nemožnosti používání služeb; 

• nákladů na pořízení náhradního zboží a služeb vyplývajících z jakéhokoli zakoupeného nebo 

získaného zboží, dat, informací nebo služeb či obdržených zpráv nebo uskutečněných transakcí v 

rámci služby nebo jejím prostřednictvím; 

• neoprávněného přístupu k přenosům nebo datům uživatelů či jejich pozměnění; 

• prohlášení nebo chování jakékoli třetí strany ve službě; 

• jakékoli jiné záležitosti související se službou. 

 

Autorská práva: 

Veškeré materiály publikované na těchto webových stránkách, a to včetně jejich designu, veškerých 

textů, fotografií, grafických a audiovizuálních děl (videí), jakož i výběru a způsobu uspořádání souborů 

obsažených na těchto webových stránkách (dále jen „autorská díla“), jsou chráněny autorskými právy 

Provozovatele nebo společnosti SAPELI, a.s., IČO 46982086, se sídlem Pávovská 3104/15a, 586 01 

Jihlava (popř. autorskými právy jednotlivých autorů těchto autorských děl). Bez předchozího písemného 

souhlasu a/nebo uzavření licenční smlouvy s Provozovatelem či společností SAPELI, a.s., je zakázáno 

zhotovování tiskových, elektronických a/nebo jiných rozmnoženin (kopírování), či jiné užití nebo zásah 

do těchto autorských děl. Upozorňujeme, že porušování autorských práv je průběžně monitorováno 

prostřednictvím specializovaných nástrojů na odhalování kopírování textů a obrázků z webových 

stránek. V případě, že bude zjištěno neoprávněné užití autorského díla, je Provozovatel připraven právní 

cestou zajistit ochranu autorských práv a na viníkovi požadovat dle ustanovení § 40 zákona č. 121/2000 

Sb., autorského zákona, vydání dvojnásobku běžné licenční odměny. Upozorňujeme, že neoprávněným 

užitím autorského díla může dojít i k naplnění skutkové podstaty trestného činu dle ustanovení § 270 

zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Ochrana osobních údajů: 

Jako provozovatelé těchto webových stránek garantujeme ochranu osobních dat a údajů uživatelů. 

Přístup na tyto webové stránky či některé služby poskytované na těchto webových stránkách mohou 

být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zákona č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Zavazujeme se tak s těmito údaji nakládat 

v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro 

který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby došlo k zamezení jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. 

Podrobnější informace k ochraně Vašich osobních údajů naleznete na těchto webových stránkách 

v sekci „Ochrana osobních údajů“. 

 

Cookies: 



 

Webové stránky využívají systém cookies. Uživatel bere na vědomí, že během návštěvy těchto 

webových stránek může internetový prohlížeč automaticky uložit cookies do jeho počítače. Abychom 

rozuměli způsobu, jakým návštěvníci naše webové stránky obecně používají a abychom Vám mohli 

poskytnout optimální službu a individualizovaný obsah, je možné, že budeme shromažďovat údaje o 

způsobu, jakým tuto stránku využíváte. Cookies jsou soubory, které server pošle prohlížeči a ten je uloží 

na pevný disk počítače uživatele. Usnadňují jeho navigaci na stránkách a slouží také k vypracování 

statistik návštěvnosti stránek. Cookies v žádném případě neobsahují jmenovité informace o uživateli. 

Uživatel může použití souborů cookies zakázat také změnou parametrů nastavení ve svém 

internetovém prohlížeči. Podrobnější informace k využívání systému Cookies naleznete na těchto 

webových stránkách v sekci „Cookies Policy“. 

 

Mimosoudní řešení sporů: 

Na základě právních předpisů České republiky jsme povinni Vás informovat, že Evropská komise zřídila 

online platformu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, která se označuje jako ODR (Online 

Dispute Resolution Platform) a je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pro 

Českou republiku je obecným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Česká 

obchodní inspekce, když více informací naleznete na adrese: https://www.coi.cz/pro-

podnikatele/informace-pro-prodejce-zbozi-a-sluzeb/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. 

 

Tato právní doložka je platná a účinná ode dne 1.9.2021 

 

Za STAVBY spol. s r.o. 

Antonín Votoček, jednatel 
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