
Všeobecné obchodní podmínky používání služby 

Rozběhni-Web.cz 

Služba Rozbehni-web.cz slouží k vytvoření a aktualizaci zejména firemních 
webových stránek. 

1. Provozovatel 

Provozovatelem služby je Michal Seidler IČ: 76581012, se sídlem Tísek 135, 743 
01 Tísek (dále jen "Provozovatel"). 

Firma Michal Seidler provozuje všechny služby Rozbehni-Web.cz samostatně a 
nespolupracuje s jinými společnostmi, které by jménem firmy Michal Seidler 
vykonávaly služby např. registrace do internetových katalogů, zvyšování 
návštěvnosti webů a SEO služby. Jakákoli podobná nabídka od konkurenční firmy 
je považována za podvodné jednání a zneužití dobrého jména firmy Michal 
Seidler a její ochranné známky Rozbehni-Web.cz a mSolution.cz. 

 
 
2. Další ujednání 

• Provozovatel se zavazuje, že neposkytne osobní údaje žádného z 
uživatelů jím poskytované služby (dále jen "Uživatel") třetí straně. Získaná 
osobní data budou použita jen při vzájemné komunikaci nebo za účelem 
realizace objednaných služeb. 

• Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné obchodní podmínky. 
• Uživatel vyplněním objednávkového formuláře Rozbehni-Web.cz dává 

souhlas k zasílání elektronických faktur. Uživatel je povinen neprodleně 
informovat Provozovatele o změnách, které by mohly mít vliv na 
doručování elektronických faktur, zejména o změně emailové adresy. 

• Provozovatel není v žádném případě zodpovědný za obsah webových 
stránek vytvořených Uživateli. 

• Poskytování služeb a jejich rozsah se řídí platným ceníkem, který je 
zveřejněný na webových stránkách Provozovatele. 

• Provozovatel není plátcem DPH. V případě, kdy se zhotovitel stane plátcem 
DPH, k cenám se připočte DPH dle platné sazby. 

• Provozovatel se bude snažit o maximální funkčnost a dostupnost 
poskytované služby. 

• Provozovatel nezaručuje, že služba Rozbehni-Web.cz splní specifické 
požadavky Uživatele, v případě zájmu o doprogramování funkcí bude 
objednávka řešena individuálně jako programátorské práce na míru. 



• Provozovatel nezodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo 
poškozením uložených dat ani za dočasné přerušení služby. 

• Provozovatel nevstupuje do sporu mezi klientem a jeho předcházejícím 
poskytovatelem hostingu, resp. registrátorem domény ani do dalších 
sporů klienta (např. kvůli nelegálnímu kopírování obsahu). 

• Za vlastníka webové prezentace považuje Provozovatel fyzickou nebo 
právnickou osobu figurujíci na fakturách za služby Rozbehni-Web.cz, resp. 
jejich nadměrné většině. 

• Uživatel se zavazuje, že nebude úmyslně zneužívat systém nebo jinak 
přetěžovat server.  

• Obsah stránek nevhodný pro osoby mladší 18 let (erotický obsah stránek 
apod.) je možné umístit jen na stránky viditelné pro přihlášené 
návštěvníky, stránky zamčené heslem a skryté stránky. 

• Provozovatel služeb může nabídnout nižší cenu pro webové stránky 
určené pro nekomerční účely a uživatelům, jež jsou neziskovými 
organizacemi. Pokud se Uživatel rozhodne změnit charakter webové 
stránky na komerční, musí o tom ihned informovat Provozovatele. 
Uživateli bude dofakturována poměrná suma za užívání webové stránky 
pro komerční účely. 

• Provozovatel informuje Uživatele prostřednictvím emailu o registračním 
procesu ve službě Rozbehni-Web.cz, o úspěšné registraci, o ukončení 
testovacího provozu, vyzve jej k úhradě za služby, informuje o zaplacení 
závazků, zašle předfakturu a fakturu, informuje o smazání webových 
stránek vytvořených ve službě Rozbehni-Web.cz apod. Provozovatel 
emailem nebo telefonicky informuje Uživatele o novinkách služby 
Rozbehni-Web.cz a nabídkách Provozovatele. 

• Uživatel je povinen ve smyslu platných zákonů ČR na webové stránce 
(např. v sekci Obchodní podmínky) zveřejnit: svou identitu, obchodní 
jméno, adresu, ceny zboží a služeb včetně DPH (pokud existují nebo 
nejsou skryté v zaheslované sekci určené pro partnery), dodací náklady, 
pokud existují, dále údaje o platbě, dodávce, existenci práva a podmínky, 
za kterých je možné odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, časové 
období nabízené ceny. 

• Na každé webové stránce vygenerované službou Rozbehni-Web jsou 
krátké textové odkazy na službu Rozběhni Web a autora služby, na autora 
wzhledu webu a na tři link partnery. Tyto odkazy je možné odstranit 
zakoupením služby „Odstranění odkazů ze stránky“ přes objednávkový 
formulář. U sponzorovaných vzhledových šablon webů však tento odkaz 
zůstane. 

• Uživatel služby Rozbehni-Web.cz si na zvolený časový interval 
pronajímá redakční systém mSolution CMS společně s prostorem na 
serveru a dalšími službami, a není vlastníkem licence redakčního systému 



mSolution CMS. V případě zájmu může Uživatel za jednorázový poplatek 
zakoupit licenci redakčního systému mSolution CMS. 

• Pokud je Provozovatelem web stránky společnost poskytující úvěry, půjčky 
a hypotéky, je povinna vydokladovat do 5 dnů od vyplnění objednávky 
Rozbehni-Web.cz platné povolení na provozování této činnosti na území 
České Republiky. Potvrzení je možné zaslat na adresu 
info(zavináč)rozbehni-web.cz. 

• Právnická a fyzická osoba se sídlem / bydlištěm mimo území členských 
států EU zašle do 2 dnů od vyplnění objednávky potvrzení o pobytu v 
daném státě, resp. nascanované potvrzení o podnikání v daném státě v 
případě právnické osoby. 

• Prodej služby Rozbehni-Web.cz třetím osobám: Uživatel souhlasí, že 
nebude službu Rozbehni-Web.cz nabízet třetím osobám. Pro služby 
Rozbehni-Web.cz platí ceník dostupný na stránce www.rozbehni-web.cz. 
Právo poskytování služby třetím osobám mají pouze partneři 
Provozovatele služby, rovněž v tomto případě platí ceník www.rozbehni-
web.cz. 
  

3. Reference na Vaši webovou stránku 

Provozovatel služby Rozbehni-Web.cz může uvést hyperlink a ukázky webových 
stránek Uživatele pro svou propagaci, například na webových stránkách 
Provozovatele, v tiskových informacích či jiné reklamní komunikaci. 
Pokud Uživatel nechce mít na své webové stránce odkaz na službu Rozbehni-
Web.cz, může si objednat doplňkovou službu - odstranění paty Rozbehni-Web.cz 
ze stránky. 

 
4. Testovací období 

Uživatel má k dispozici 10 dní pro testování služby a to bezplatně. Ihned po 
objednání služby Uživatelem (pomocí objednávkového formuláře na Rozbehni-
Web.cz, v redakčním systému mSolution.cz nebo pomocí e-mailu) přechází stav 
služby do předplaceného období a Provozovatel zašle Uživateli zálohovou 
fakturu (Výzvu k úhradě). Uživatel nemůže dál využívat zbývající dny bezplatného 
testovacího období, protože služba přechází do předplaceného období. 
 
5. Postihy za neuhrazení faktury 

• 3 dny po datu splatnosti faktury deaktivace stránky, zákaz přístupu do 
systému. 



• 14 dní po datu splatnosti faktury odebrání domény, respektive internetové 
adresy, vymazání databáze internetové stránky a FTP ze serveru. 

6. Ukončení služby 

 
Provozovatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu ukončit poskytování služby 
za těchto podmínek: 

• Webové stránky porušují zákony státu, ve kterém je služba provozována, 
nebo jsou v rozporu s dobrými mravy 

• Na stránkách je nabízen nelegálně získaný software nebo podobné 
produkty za účelem prodeje nebo poskytování třetím osobám 

• Obsah stránek poškozuje dobré jméno provozovatele 
• Stránky nejsou aktivní, více než 2 měsíce na nich nebyl zaznamenán žádný 

přístup (tato podmínka neplatí pro platící uživatele) 
• Při registraci stránky byl zadán neexistující e-mail, neexistující IČ nebo DIČ 

společnosti 
• Stránky jsou zaměřené na rozšiřování nevyžádaných e-mailů (spam) 
• Stránky extrémně přetěžují databázové systémy 
• Stránky obsahují nadměrné množství filmových a hudebních souborů 

(mp3, mpeg, avi atd.) 
• Uživatel porušuje všeobecné podmínky 
• Pokud uživatel porušuje podmínky společnosti Google pro inzerci v 

reklamním systému Google AdWords nebo v Google AdSense. 

Ve všech výše uvedených případech není Provozovatel služby povinen vrátit 
částku za předplacené služby Rozbehni-Web.cz. 

V případě ukončení služby před uplynutím předplaceného období na základě 
žádosti Uživatele není Provozovatel povinen vrátit předplatné služby Rozbehni-
Web.cz. 
 
7. Autor služby a redakčního systému 

Autorem redakčního systému mSolution CMS je firma Michal Seidler IČ 
76581012. Michal Seidler vlastní všechna práva duševního vlastnictví, zdrojové 
kódy včetně dobré pověsti mSolution CMS a jeho úpravy nebo změny. Michal 
Seidler je autorem služby Rozbehni-Web.cz. 

Uživatel služby Rozbehni-Web.cz a třetí strany se zavazují v případě jakéhokoli 
porušení závazků a neoprávněného zásahu do autorského práva (zkopírování 
stránky, zneužití zdrojových kódů ap.) poskytnout autorovi náhradu za 



nemajetkovou újmu v penězích, právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného 
obohacení zůstávají nedotčena. 


