OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU SROVNAME.CZ Obecné náležitosti
I. Provozovatel
Společnost SROVNAME, s.r.o. se sídlem Revoluční 16, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 28462998,
DIČ: CZ28462998, zapsaná u rejstříkového soudu v Praze - registrace v oddílu C, vložka
143321 (dále jen Provozovatel), je poskytovatelem internetových služeb v oblasti on-line
porovnání cen internetových obchodů na portálech Srovname.cz, Porovnani-ceny.cz a
Naakup.cz.
II. Působnost obchodních podmínek
Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi Provozovatelem a provozovateli
internetových obchodů (dále jen “Uživatelé” nebo “Uživatel”), kteří mají zájem o prezentaci
svého zboží prostřednictvím portálů Srovname.cz, Porovnani-ceny.cz, Naakup.cz a v
partnerské síti Srovname (dále jen „portály Poskytovatele“).
Registrace obchodu
I. Podmínky registrace obchodu
Uživatel (e-shop) může registrovat svůj obchod na portálech Poskytovatele, pokud splňuje
následující podmínky:
e-shop je provozován na území ČR,
Uživatel je zapsán do obchodního rejstříku,
nabídka e-shopu je pravidelně aktualizována,
na webových stránkách e-shopu je pravdivě uveden obchodní název, sídlo, IČ a
DIČ a údaj o zápisu do obchodního rejstříku Uživatele, nabídka je poskytována v
datovém formátu XML,
url daného produktu v exportním feedu je neměnné,
XML feed obsahuje všechny povinné položky a jeho struktura odpovídá formátu
uvedenému zde: http://www.srovname.cz/muj-obchod/xml-feed. Párování položek
probíhá prioritně na základě povinné položky EAN kódu; Pokud XML feed tuto
položku neobsahuje, zobrazí se obchod ve fulltextovém vyhledávání, ale není
garantován kvalitní export všech dat do katalogu ve srovnání cen,
data poskytovaná Uživatelem jsou v souladu s autorským zákonem, tedy fotografie a
texty patří výhradně Uživateli nebo k nim má Uživatel jiná práva,
Uživatel se zavazuje dodávat pouze obsah, který je v souladu se zákonem a nezasahuje
do práv Provozovatele nebo třetích stran,
Uživatel odpovídá za to, že jím poskytované informace o zboží jsou v souladu s
příslušnými právními předpisy a nejsou v rozporu s dobrými mravy.
II. Roční poplatek
1. Registrace obchodu a jeho zveřejnění na Srovname.cz, Porovnani-ceny.cz, Naakup.cz a v
partnerské síti Srovname je podmíněno uhrazením ročního poplatku za zpracování a správu
XML souboru (feedu) Uživatelem.

2. Výše poplatku je stanovena dle typu zápisu, který se odvíjí od počtu položek v
poskytovaném XML souboru (feedu), a to dle platného ceníku dostupného na
http://www.srovname.cz/muj-obchod/registrace?step=krok1.
III. Sleva z ročního poplatku
V případě, že Uživatel umístí zpětný odkaz Srovname.cz na homepage obchodu s přímým
odkazem na Srovname.cz, Poskytovatel Uživateli poskytne slevu ve výši 25% z ročního
poplatku za zpracování a správu XML souboru (feedu). Umístění zpětného odkazu
Srovname.cz je nutné udržovat nepřerušeně po celou dobu prezentace daného obchodu na
portálech Poskytovatele. V opačném případě bude Uživateli účtována cena dle aktuálního
ceníku za zpracování XML souboru (feedu).
IV. Další podmínky registrace
Podmínkou zobrazování zboží na portálech Poskytovatele je kromě registrace obchodu také
aktivace služby Srovname Kreditka.
Služba Srovname Kreditka
I. Popis služby
1. Služba Srovname Kreditka je placená reklamní služba provozovaná Poskytovatelem, jenž
umožňuje Uživatelům prezentovat své zboží na portálech Poskytovatele a hradit
prostřednictvím této služby cenu za proklik jimi prezentovaného zboží.
2. Bez registrace obchodu a uhrazení Kreditu není zboží obchodu na portálech Poskytovatele
zobrazováno.
II. Vložení Kreditu
1. Uhrazením zvolené částky (dále jen “Kredit”) na účet Provozovatele je Uživateli
zpřístupněna služba Srovname Kreditka a zároveň umožněn přístup do systému Poskytovatele
(statistiky obchodu a jiné služby).
2. Všechny úhrady za užití služby Srovname Kreditka musí být realizovány formou
zálohových plateb. Kredit lze dobít formou platebního příkazu z účtu Uživatele na účet
Provozovatele. Nebo pomocí platební brány gopay.cz. A to buď jednorázovou platbou, nebo
nastavením automatického strhávání plateb z platební karty.
3. Automatické strhávání platby může Uživatel nastavit po přihlášení do administrace. Částka
automatického dobíjení je vždy ve výši, kterou si Uživatel nastavil (Maximální částka je 100
000 Kč). Tuto částku může uživatel libovolně, kdykoliv změnit po přihlášení do administrace.
K automatickému strhnutí dojde tehdy, jakmile dojde k poklesu Kreditu pod částku stanovou
Uživatelem při nastavení automatické platby. Automatickou platbu může Uživatel kdykoliv
zrušit po přihlášení do Administrace. Veškerá komunikace vrámci automatického strhávání
plateb mezi Provozovatelem a Uživatelem probíhá pomocí e-mailu, který Uživatel uvedl při
registraci. Vpřípadě problémů může Uživatel kontaktovat Provozovatele na e-mailu
obchod@srovname.cz.
4. Po vyčerpání celého Kreditu Uživatele je Poskytovatel oprávněn přestat poskytovat
Uživateli své služby a přestat prezentovat zboží Uživatele na portálech Poskytovatele.

5. Vrácení částky vložené Uživatelem na Kredit není možné. Vložený Kredit musí být zcela
vyčerpán prostřednictvím prokliků.
6. V případě reklamace se obraťte na obchod@srovname.cz.
III. Určení ceny za proklik
1. Po uhrazení Kreditu a přihlášení do administrace Poskytovatele má Uživatel možnost si na
svém profilu nebo ve svém feedu určit, kolik bude platit za proklik u jednotlivého zboží na
portálech Poskytovatele.
2. Pokud Uživatel ve svém profilu nebo feedu nenastaví jinou cenu prokliku, bude
Provozovatel Uživateli za jeden proklik účtovat cenu 3 Kč. I v případě, že k prokliku dojde z
fulltextového vyhledávání.
3. Po prokliknutí zboží daného obchodu na stránkách Srovname.cz bude Uživateli odečtena z
jeho Kreditu částka, kterou předtím zvolil jako cenu za proklik.
IV. Zobrazování zboží v závislosti na ceně za proklik
1. Poskytovatel se zavazuje na základě stanovených podmínek zobrazovat zboží Uživatele na
portálech Poskytovatele.
2. Zboží Uživatele zobrazováno na portálech Poskytovatele zobrazováno v závislosti na
Uživatelem zvolené ceně za proklik. Zboží s vyšší zvolenou cenou prokliku bude
zobrazováno prioritně (výše) než zboží s nižší nastavenou cenou prokliku.
Partnerská síť Srovname
1. Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že informace a údaje, které poskytne Poskytovateli
na základě registrace svého e-shopu, nebudou využity pouze na portálech Srovname.cz,
Porovnani-ceny.cz a Naakup.cz, ale i na dalších portálech, které jsou v partnerské síti
Poskytovatele, ale nejsou Poskytovatelem přímo vlastněny nebo provozovány.
2. Po registraci Uživatele na portálech Poskytovatele tak bude nabídka e-shopu Uživatele
zobrazována i na portálech, které jsou v partnerské síti Poskytovatele a práva a povinnosti
vyplývající z těchto obchodních podmínek budou použity i pro zobrazování nabídky e-shopu
Uživatele na těchto partnerských portálech.
3. Poskytovatel informuje Uživatele o portálech, které jsou součástí partnerské sítě
Poskytovatele. V případě, že Uživatel nebude souhlasit se zveřejněním nabídky e-shopu
Uživatele na některém portálu z partnerské sítě Poskytovatele, sdělí tuto skutečnost
neprodleně Poskytovateli.
Ostatní
1. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje Uživatele, pokud: jsou
v rozporu s právním řádem České republiky jsou v rozporu s dobrými mravy, případně
ohrožují veřejný pořádek jsou způsobilá přivodit Provozovateli či třetím osobám škodu svým
obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout párovat položky spadající do kategorií
elektronické cigarety, náplně do elektronických cigaret a příslušenství elektronických cigaret.
3. Uživatel souhlasí se zpracováním a využitím údajů, které Provozovateli poskytne v rámci
vzájemné spolupráci na základě registrace Uživatele, dále ke vzájemné komunikaci a zasílání
obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., včetně údajů, které by mohly být
osobním údajem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., s tím, že k těmto údajům mohou být
přiřazeny i další údaje. Souhlas se zpracováním údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím,
že svůj souhlas může Uživatel bezplatně kdykoliv sdělením zaslaným na e-mail nebo
korespondeční adresu zrušit.
4. Vzhledem k neustálé snaze Provozovatele o zlepšování poskytovaných služeb si
Provozovatel vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto obchodní podmínky. Provozovatel
změnu obchodních podmínek oznámí Uživateli e-mailem zaslaným na adresu poskytnutou
Uživatelem. Uživatel má právo tuto změnu obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě 14 dnů
ode dne oznámení změny obchodních podmínek. Odmítnutí změny obchodních podmínek
musí být učiněno písemně. V případě, že Uživatel odmítne změnu obchodních podmínek, má
právo vypovědět smlouvu s Provozovatelem, a to s výpovědní dobou 2 měsíců.
V Praze dne 22.2.2017 SROVNAME, s.r.o.

