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Obchodní podmínky služby PO SVÉM 
společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, 
identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v 
obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 166088 (dále jen 
„Poskytovatel“) 
Poskytovatel je provozovatelem realitní kanceláře HQ reality (dále jen „Realitní 
kancelář“) 
 a webového portálu hqreality.cz (dále jen „Webový portál“) 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují 
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání zprostředkovatelských 
smluv mezi Poskytovatelem a další fyzickou či právnickou osobou jako 
objednatelem (dále jen „Objednatel“ a „Smlouva“). Smlouva se týká zastoupení 
směřujícího k zajišťování aktivního prodeje nebo pronájmu nemovitostí a 
zajištění veškerých služeb a činností vedoucích k realizaci jejich prodeje nebo 
pronájmu (dále společně jen jako „Služby“). 
 
1.2. Poskytovatel je oprávněn k realitní činnosti a zprostředkování prodeje nebo 
pronájmu nemovitostí na základě živnostenského oprávnění a činnost 
Poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v 
rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. 
 
1.3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České 
republiky. Je-li kupujícím nepodnikající fyzická osoba, řídí se vztahy neupravené 
obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.). Je-li kupujícím 
podnikatel nebo společnost, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami 
obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb. 
 
2. UZAVŘENÍ SMLOUVY 
2.1. Pro objednání služby PO SVÉM (dále jen „Služba“) vyplní Objednatel 
objednávkový formulář na Webovém portálu Poskytovatele. Objednávkový 
formulář obsahuje zejména informace o požadavku na objednání Služby, 
požadované době využívání Služby, kontaktní informace Objednatele a specifikaci 
předmětu Služby . 
 
2.2. Před zasláním objednávky Poskytovateli je Objednateli umožněno 
zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Objednatel vložil, a to i s 
ohledem na možnost Objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při 
zadávání dat do objednávky. Na formuláři objednávky je třeba označit 
zaškrtnutím pole vedle položky „Služba PO SVÉM“ a následně doplnit všechna 
pole označená ve formuláři jako povinná pro objednání Služby. Objednávku 
odešle Objednatel Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Vložit“. Údaje uvedené v 
Objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Objednatel je povinen 
uvést v objednávce pravdivé údaje. Poskytovatel neprodleně po obdržení 
objednávky toto obdržení Objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na 
adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v objednávce (dále jen 
„elektronická adresa Objednatele“). 
 
2.3. Objednatel je dále oprávněn objednat jakoukoliv další doplňkovou službu 
Poskytovatele k základní Službě v průběhu trvání Smlouvy a to zasláním 



 2 

objednávky elektronickou poštou na adresu Poskytovatele. Poskytovatel potvrdí 
obdržení objednávky na elektronickou adresu Objednatele.  
 
2.4. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky 
požádat Objednatele o dodatečné informace k objednávce, dopřesnění všech 
poskytnutých informací a potvrzení objednávky (například písemně či 
telefonicky). 
 
2.5. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniká doručením 
přijetí objednávky (akceptací), jež je Poskytovatelem zasláno Objednateli 
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele a uhrazením 
ceny za Službu Objednatelem, přičemž uhrazením se myslí datum připsání 
příslušné částky na účet Poskytovatele. 
 
2.6. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu, 
a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své 
povinnosti vůči Poskytovateli. 
 
2.7. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při 
uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednatelem při použití komunikačních 
prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy si hradí Objednatel sám. 
 
3. UŽIVATELSKÝ ÚČET 
3.1. Vložením objednávky provedeným prostřednictvím formuláře na Webovém  
portálu  získá Objednatel přistup do svého uživatelského účtu (dále jen 
„uživatelský účet“). Poskytovatel zašle Objednateli údaje nezbytné k přístupu k 
uživatelskému účtu a další nezbytné informace na elektronickou adresu 
Objednatele. 
 
3.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a 
heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací 
nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že 
Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany 
Objednatele. 
 
3.3. Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím 
osobám. 
 
3.4. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet a smazat v něm všechna zadaná 
data v případě, kdy Objednatel svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců 
nevyužívá, či v případě, kdy Objednatel poruší své povinnosti vymezených v 
Obchodních podmínkách. 
 
3.5. Objednatel bere na vědomí, že Webový portál a uživatelský účet nemusí 
být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu 
hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu 
hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 
 
 
4. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
4.1. Poskytovateli náleží za poskytování Služeb odměna stanovená ceníkem 
Služeb Poskytovatele účinného ke dni uzavření Smlouvy. 
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4.2. Cenu za Služby Objednatel hradí Poskytovateli bezhotovostně převodem na 
účet Poskytovatele č. 2104498236/ 2700, vedený u společnosti UniCredit Bank 
CR (dále jen „účet poskytovatele“). 
 
4.3. V případě bezhotovostní platby je Objednatel povinen uhradit cenu služby 
společně s uvedením variabilního symbolu platby, který získá při uložení 
objednávky prostřednictvím Webového portálu a/nebo na elektronickou adresu 
Objednatele. V případě bezhotovostní platby je závazek Objednatele uhradit cenu 
za Službu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele. 
 
5. TRVÁNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
5.1. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem je sjednán na dobu 
stanovenou ve Smlouvě na základě objednávky Objednatele. Objednatel je 
oprávněn Smlouvu prodloužit kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu a to 
zasláním požadavku na prodloužení Smlouvy na elektronickou adresu 
Poskytovatele s uvedením délky o jakou chce Smlouvu prodloužit a uhrazením 
ceny za prodloužení dle platného ceníku Poskytovatele. 
 
5.2. Smlouvu lze ukončit na základě vzájemného potvrzení termínu (mezi 
Objednatelem a Poskytovatelem) o uzavření kupní nebo nájemní smlouvy na 
dotčenou nemovitost. Pokud není stanoveno jinak, informační povinnost a žádost 
o ukončení smlouvy je na straně Objednatele a to zasláním žádosti na 
elektronickou adresu Poskytovatele.  Poskytovatel potvrdí akceptaci žádosti 
Objednateli elektronickou adresu Objednatele. Smlouva v takovém případě končí 
dnem, kdy je dovršen nejbližší celočíselný násobek měsíců od datumu uzavření 
Smlouvy. Objednateli je nejpozději do deseti (10) dní od akceptace žádosti 
Poskytovatelem vrácena proporcionální část ceny za Službu na účet, který 
objednatel uvede ve své žádosti.     
 
6. ODPOVĚDNOST ZA VADY SLUŽEB, REKLAMACE 
6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Poskytovatele za 
vady Služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Jeli 
Objednatel spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 občanského zákoníku, řídí se 
jeho práva při podání reklamace ustanoveními § 499 a násl. občanského 
zákoníku a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
6.2. Objednatel bere na vědomí, že v případě, kdy Objednatel reklamuje Služby 
Poskytovatele, nemá tato reklamace vliv na povinnost Objednatele hradit 
poplatky za Služby dle Smlouvy. 
 
6.3. Náklady na uplatnění reklamace nese Objednatel. V případech, kdy bude 
Poskytovatelem reklamace uznaná jako oprávněná, uhradí Objednateli nutné 
náklady na uplatnění reklamace. 
 
7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
7.1. Objednatel se zavazuje k tomu, že v objednávce uvádí úplné, aktuální a 
pravdivé informace.  
 
7.2. Objednatel je oprávněn v rámci  Služby do objednávky uvést pouze  
- vlastní nemovitost, tj. nemovitost, kterou sám vlastní nebo 
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- nemovitost, kde je vlastníkem zplnomocněn k jejímu prodeji nebo pronájmu.  
Objednatel je povinen předložit na výzvu Poskytovatele veškeré dokumenty 
prokazující vlastnictví nemovitosti nebo zplnomocnění k jejímu prodeji. 
Objednatel musí v takovém případě uvedené dokumenty doložit do 3 dnů od 
zaslání žádosti Poskytovatele na elektronickou adresu Objednatele. V případě 
porušení tohoto bodu a bodu 8.1. Obchodních podmínek ze strany Objednatele je 
Poskytovatel oprávněn s okamžitou platností jednostranně odstoupit od  Smlouvy 
a požadovat na Objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč. 
 
7.3. Objednatel v rámci Služby podstupuje Poskytovateli práva k tomu, aby mohl 
nabízet nemovitost v rámci Realitní kanceláře k prodeji nebo pronájmu třetím 
osobám. Propagace nemovitosti ze strany Poskytovatele na internetu bude 
dostupná všem uživatelům sítě internet bez omezení. 
 
7.4. Poskytovatel se v rámci smluvního vztahu a rozsahu objednaných Služeb 
zavazuje k zajišťování aktivního prodeje nebo pronájmu nemovitosti Objednatele. 
V rámci základní Služby je to především propagace nemovitosti na Webovém 
portálu, internetu – primárně Google.cz, Seznam.cz, Sreality.cz, dále pak 
k aktivní nabídce nemovitosti klientům Realitní kanceláře, domlouvání termínů 
prohlídek nemovitosti Objednatele s třetími osobami, podpoře při prodeji a 
ostatním činnostem dle rozsahu objednaných služeb tak, aby měl Objednatel 
příležitost uzavřít kupní nebo nájemní smlouvu s třetí osobou. 
 
7.5. Objednatel se zavazuje nepředat Poskytovateli žádné údaje, jejichž obsah je 
v rozporu s právním řádem České republiky či které poškozují práva a oprávněné 
zájmy třetích osob, které jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují 
veřejný pořádek,  či poškozují práva a oprávněné zájmy třetích osob, nebo jsou v 
rozporu s těmito Obchodními podmínkami. Dále se zavazuje, že nebude 
Poskytovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích osob, které 
vzniknou na základě předání zadaných informací Objednatelem Poskytovateli a 
případné nároky, jež Poskytovateli vzniknou z titulu takovéhoto jednání třetích 
osob v příčinné souvislosti s jednáním Objednatele, odškodní.  
 
7.6. Poskytovatel má právo na zveřejnění podkladů a informací poskytnutých 
Objednatelem na internetu nebo v tištěných dokumentech ve formě a s textací, 
jakou Poskytovatel uzná za nejvhodnější pro prodej nebo pronájem konkrétní 
nemovitosti. Poskytovatel si také vyhrazuje právo nezveřejňovat informace, 
které porušují bod 7.5. Obchodních podmínek nebo jsou v rozporu se zájmy 
Poskytovatele.  
 
7.7. Objednatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti 
tvořící Webový portál jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, 
že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám 
umožnit neoprávněně přistupovat, zasahovat, manipulovat s daty či neoprávněně 
užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webový portál. V případě 
takového jednání  Objednatele je  Objednatel plně  
odpovědný za případné zneužití Webového portálu, svého uživatelského jména 
a/nebo hesla. 
 
7.8. Objednatel není oprávněn při využívání Webového portálu používat 
mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít 
negativní vliv na provoz Webového portálu. Webový portál je možné užívat jen v 
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rozsahu, který není na úkor práv ostatních uživatelů a který je v souladu s jeho 
určením. 
 
7.9. Poskytovatel není ve vztahu k Objednateli vázán žádnými kodexy chování 
ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku. 
 
7.10. Objednatel bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby 
vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového portálu nebo v důsledku 
užití Webového portálu a jeho rozhraní v rozporu s jejich určením. 
 
8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, DŮVĚRNÉ INFORMACE  
8.1. Objednatel souhlasem s těmito Obchodními podmínkami uděluje souhlas 
Poskytovateli ke shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů jím 
poskytnutých Poskytovateli. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje poskytnuté 
v objednávkovém formuláři a dokumentech s ním souvisejících, na Webovém 
portálu nebo i jinou cestou. Objednatel výslovně prohlašuje, že poskytuje-li 
Poskytovateli osobní údaje též třetích osob, získal tyto údaje se souhlasem 
těchto osob spolu se souhlasem k poskytnutí těchto údajů Poskytovateli. Zároveň 
si je Objednatel vědom svých práv podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů. Prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a 
jsou poskytovány dobrovolně. 
 
8.2. Objednatel může požádat Poskytovatele o informaci o zpracování svých 
osobních údajů. Poskytovatel je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu 
Objednateli předat. V případě, že Objednatel zjistí nebo se domnívá, že 
Poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s 
ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, 
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má 
právo požádat Poskytovatele o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, 
zejména se muže jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci 
osobních údajů. Nevyhoví-li Poskytovatel žádosti Objednatele, má tento právo 
obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 
8.3. Všechny osobní údaje jsou shromaždovány a zpracovávány výhradně pro 
účely realizace práv a povinností ze Smlouvy, pro účely vedení uživatelského 
účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Poskytovatele. 
 
8.4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (ve svém 
uživatelském účtu, při objednávce provedené z Webového portálu) uvádět 
správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat 
Poskytovatele o změně ve svých osobních údajů. 
 
8.5. Zpracováním osobních údajů Objednatele může Poskytovatel pověřit třetí 
osobu, jakožto zpracovatele.  
 
8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou 
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné 
podobě neautomatizovaným způsobem. 
 
8.7. Objednatel, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o 
tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 
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8.8. Objednatel si je vědom toho, že v rámci plnění Smlouvy může od 
Poskytovatele obdržet informace, které jsou považovány za důvěrné. Za důvěrné 
s považují všechny informace, které jsou, a nebo by mohly být součástí 
obchodního tajemství Poskytovatele, zejména pak principy, metody a postupy, 
na kterých je založena činnost sloužící k zajišťování Služeb. Objednatel se 
zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací a dále se zavazuje 
zajistit zachovávání mlčenlivosti ohledně důvěrných informací, včetně dalších 
osob, které budou mít k důvěrným informacím přístup. Objednatel nesmí bez 
písemného souhlasu Poskytovatele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí 
osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy Poskytovatele. Ustanovení tohoto 
článku nejsou dotčena ukončením účinnosti Smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) a 
jejich účinnost skončí nejdříve deset (10)  po ukončení účinnosti Smlouvy. 
 
9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 
9.1. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Službami na 
svoji elektronickou adresu. Objednatel muže svůj souhlas odvolat a to zasláním 
e-mailu Poskytovateli nebo způsobem uvedeným v obchodním sdělení 
Poskytovatele. 
 
10. DORUČOVÁNÍ 
10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Službami 
nebo  Obchodními podmínkami musí být druhé smluvní straně doručena 
písemně, a to elektronickou poštou. Objednateli je doručováno na adresu 
elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. 
 
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
11.1. Znění Obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto 
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti 
předchozího znění Obchodních podmínek. Aktuální znění Obchodních podmínek je 
vždy umístěno na Webovém portálu. Tyto  Obchodní  podmínky  pozbývají  
účinnosti  okamžikem  nabytí  účinnosti  pozdějších Obchodních podmínek. 
 
11.2. Pro rozhodování sporu o právech a povinnostech vzniklých na základě 
Smlouvy nebo v souvislosti s ní je příslušný soud v místě sídla Poskytovatele. 
 
11.3. Pokud vztah související s užitím Webového portálu nebo právní vztah 
založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany 
sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva 
spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
 
11.4. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, 
nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, 
jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo 
neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 
Změny a doplňky Smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 
 
11.5. Kontaktní údaje Poskytovatele: HQ reality, SALMAKIS s.r.o., 
Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, adresa elektronické pošty 
info@hqreality.cz. 
 
 
V Praze dne 15.1.2013     


