
Smluvní podmínky pro inzerenty na severu www.insolbazar.cz 
 
1) Provozovatel serveru: Mgr. Lukáš Stoček, advokát, IČ: 66250099, Nový Jičín, K Nemocnici 18 
 
2) Popis služby: sever www.insolbazar.cz je zaměřen převážně na inzerci majetku z majetkových 
podstat v insolvenčních řízeních.  
 
3) Registrace Inzerenta  
a) Inzeráty jsou na server oprávněni vkládat pouze registrovaní uživatelé  
b) registraci provede provozovatel serveru na základě uzavřené smlouvy  
c) Inzerent souhlasí s tím, že veškeré údaje týkající se jeho osoby, které zadá do serveru, a to 
zejména e-mailová adresa a telefonní číslo, budou zpracovávány provozovatelem za účelem 
provozování serveru. Inzerent dává tímto provozovateli výslovný souhlas ke zpracování osobních 
údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, pokud takovéto osobní údaje provozovateli zadá. Souhlas ke zpracování údajů se poskytuje 
na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Inzerent bezplatně kdykoliv u Provozovatele písemnou 
formou odvolat, a to na adrese sídla provozovatele.  
c) Provozovatel tyto údaje nebude poskytovat třetím osobám, budou však v potřebné míře zveřejněny 
na severu  
d) Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu Inzerenta nebo osobních údajů 
Inzerenta třetí osobou, pokud Inzerent sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí 
osobě umožnil k těmto údajům přístup. 
 
4) Práva a povinnosti smluvních stran  
a) Inzerent nesmí na Server vložit Inzerát propagující násilí, rasovou nesnášenlivost, inzeráty 
pornografického charakteru, inzeráty, které jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, 
veřejným pořádkem a/nebo inzeráty na zboží, jehož prodej je zakázán či omezen či které bylo získáno 
v rozporu s právními předpisy; to neplatí v případě, že jde o majetek zapsaný do majetkové podstaty. 
Takový inzerát je provozovatel oprávněn odstranit.  
b) Za obsah Inzerátu odpovídá Inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah 
Inzerátu. c) V případě, že inzerent připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem 
vložení Inzerátu na Server provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií 
d) inzerent je povinen vyplnit u inzerátu všechny požadované údaje, vč. údaje o insolvenčním řízení, 
je-li prodáváno z majetkové podstaty 
e) inzerentem vložený Inzerát je na serveru zobrazován po dobu, dokud není inzerentem odstraněn, f) 
Inzerent je oprávněn jím vložený Inzerát ze Serveru kdykoli odstranit 
g) provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu či původ 
nabízeného zboží či služby, tuto odpovědnost má inzerent   
h) provozovatel je oprávněn Inzeráty, které dle jeho uvážení nesplňují tyto podmínky, přerušit nebo 
odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.  
i) Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu Inzerátu z hlediska pravopisných chyb a/nebo 
překlepů v textu  
j) inzerent se zavazuje uhradit sjednanou cenu 
k) provozovatel se zavazuje zajistit zveřejnění inzerátu na serveru 
l) provozovatel se zavazuje poskytovat inzerentu technickou podporu 
 
Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2014 
 


