DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU
GASTROPRŮVODCE.CZ  OBCHODNÍ PODMÍNKY
uzavřená mezi
LEONN promotion s.r.o.
Zašová 756, 756 51
IČ: 27853411
DIČ: CZ27853411
zastoupená: Antonín Bedřich, jednatel
(dále jako provozovatel)
a
právnická, či fyzická osoba, potvrzující na portále gastropruvodce.cz tyto obchodní podmínky dle
vybrané verze pod kontaktními informacemi a IČEM zapsaným v registračním emailu podniku.
(dále jako objednatel)
Verze služeb na portále GastroPruvodce.cz
Provozovatel poskytuje na portále gastropruvodce.cz několik verzí služeb. Objednatel se výběrem
zvolené služby a jejím následném potvrzení, zavazuje dodržovat obchodní podmínky jím zvolené
služby.

VERZE STANDARD
Předmět dohody
Předmětem dohody je umístění informací o podniku objednatele na portál GastroPruvodce.cz ve
verzi zápisu STANDARD. Rozsah informací je omezen na zobrazení záložek “podnik” a “základní
informace” včetně jedné fotografie. Daný zápis je poskytnut zdarma.
Povinnosti provozovatele
1. Provozovatel se zavazuje umístit na portál GastroPruvodce.cz zápis podniku do třiceti dní

po obdržení informací dle dodatku této dohody.
2. Provozovatel se zavazuje na žádost objednatele aktualizovat data včas, nejdéle do čtrnácti

dnů po obdržení těchto dat. Provozovatel je povinen zajistit nepřetržitou dostupnost zápisu
na portálu GastroPruvodce.cz, vyjma skutečností které nemůže ovlivnit (výpadky sítí,
katastrofy...).
1.

2.

3.
4.

Povinnosti objednatele
Objednatel se zavazuje pro zápis poskytovat provozovateli pouze pravdivé údaje a údaje
které nejsou v rozporu se zákony České Republiky či s dobrými mravy. Pokud tak neučiní,
bere na sebe riziko případného trestního stíhání, odpovědnost za škody a jeho zápis bude na
portále GastroPruvodce.cz zrušen bez náhrady.
Objednatel se zavazuje včas informovat provozovatele o podstatných změnách ve svém
podniku tak, aby pro uživatele portálu GastroPruvodce.cz byli vždy k dispozici pravdivé
údaje. Pokud tak neučiní, nenese provozovatel zodpovědnost za případné následky, újmy,
pokuty apod.
Objednatel se zavazuje dodávat aktualizovaná data včas.
Objednatel se zavazuje při změně aktualizovaných dat upozornit včas provozovatele. Pokud

tak neučiní, nenese provozovatel zodpovědnost za případné následky, újmy, pokuty apod.
Ostatní ujednání
1. Provozovatel nenese odpovědnost za informace zveřejněné objednatelem. Je na objednateli

si zápis po umístění zkontrolovat a v případě chyb upozornit provozovatele.
2. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah webových stránek, které lze navštívit

prostřednictvím zápisu objednatele
3. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou škodu související s užíváním portálu či jeho

obsahu
4. Objednatel bere na vědomí, že pokud nedodá aktualizovaná data včas, nenese provozovatel

zodpovědnost za včasné a správné zobrazení dat na portále GastroPruvodce.cz.

1.
2.
3.
4.
5.

Závěrečná ustanovení
Účinky této dohody nastanou okamžikem výběru této verze a jejím potvrzením na portále
gastropruvodce.cz objednatelem.
Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, okamžikem výběru této verze a jejím potvrzením
na portále gastropruvodce.cz objednatelem.
Tato dohoda automaticky zaniká při výběru jiné verze služeb s provozovatelem.
Porušení této dohody může mít za následek okamžité vypovězení služeb.
Účastníci této dohody prohlašují, že si text dohody důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a
že tato dohoda byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a
za nápadně nevýhodných podmínek.

VERZE VÝDEJ
Předmět dohody
Předmětem dohody je umístění informací o podniku a výdejové nabídky objednatele na portál
GastroPruvodce.cz ve verzi zápisu VÝDEJ. Provozovatel se s objednatelem dohodl na odměně za
každou uskutečněnou objednávku při výdeji pokrmů přes portál gastropruvodce.cz ve výši 10% bez
DPH (slovy: deset procent bez DPH)
Povinnosti provozovatele
1. Provozovatel se zavazuje umístit na portál GastroPruvodce.cz zápis podniku a výdejovou

nabídku do třiceti dní po obdržení informací.
2. Provozovatel se zavazuje na žádost objednatele aktualizovat data včas, nejdéle do čtrnácti

dnů po obdržení těchto dat. Provozovatel je povinen zajistit nepřetržitou dostupnost zápisu
na portálu GastroPruvodce.cz, vyjma skutečností které nemůže ovlivnit (výpadky sítí,
katastrofy...).
3. Provozovatel se zavazuje vyplácet částky za objednávky přes provozovatelovy platební
systémy v plné výši vždy do čtrnácti dní za předchozí kalendářní měsíc na účet objednatele.
Z dané celkové částky bude stržena celková provize dle této dohody za předchozí kalendářní
měsíc formou zápočtu. V případě, že objednatel nevyužívá platební systémy provozovatele,
bude mu celková výše provize za předchozí kalendářní měsíc vyúčtována formou standardní
faktury se splatností 7 dní.
4. Provozovatel se zavazuje obratem informovat objednatele o aktuálních objednávkách
formou sms na telefonní číslo vydané v ČR poskytnuté objednatelem a emailem na
emailovou adresu poskytnutou objednatelem a to na náklady provozovatele.

Povinnosti objednatele
1. Objednatel se zavazuje pro zápis a výdejovou nabídku poskytovat provozovateli pouze

pravdivé údaje a údaje které nejsou v rozporu se zákony České Republiky či s dobrými
mravy. Pokud tak neučiní, bere na sebe riziko případného trestního stíhání, odpovědnost za
škody a jeho zápis bude na portále GastroPruvodce.cz zrušen bez náhrady.
2. Objednatel se zavazuje včas informovat provozovatele o podstatných změnách ve svém
podniku tak, aby pro uživatele portálu GastroPruvodce.cz byli vždy k dispozici pravdivé
údaje. Pokud tak neučiní, nenese provozovatel zodpovědnost za případné následky, újmy,
pokuty apod.
3. Objednatel se zavazuje dodávat aktualizovaná data (zejména o nabídce jídel, denní menu a
akce podniku) včas.
4. Objednatel se zavazuje při změně aktualizovaných dat (např. zrušení akce podniku)
upozornit včas provozovatele. Pokud tak neučiní, nenese provozovatel zodpovědnost za
případné následky, újmy, pokuty apod.
5. Objednatel se zavazuje poskytnout přesné a pravdivé informace o nabízených jídlech a
nápojích a to včetně alergenů. V případě nepřesných informací nese náklady spojené s
pokutami či případnými následky objednatel.
6. Objednatel se zavazuje nabízet pouze aktuální nabídku jídel a nápojů, které je schopen
připravit ve stanovené termíny.
7. Objednatel se zavazuje, že fotografie připojené ke konkrétním jídlům a nápojům odpovídají
skutečnosti, případně jsou jasně definované, že jde o ilustrační fotografie přímo v daných
fotografiích.
8. Objednatel se zavazuje dodržovat stanovenou dobu vydání dle nastavení v administraci
podniku.
9. Objednatel se zavazuje poskytovat zákazníkům provozovatele zveřejněné akční nabídky
objednatele.
10. Objednatel je povinen vydat všechny objednávky směřované na podnik objednatele přes
portál gastropruvodce.cz v dohodnutý čas. Objednávky musí být vydány ve stanovené
celkové ceně, v odpovídající kvalitě a v obalech k tomu určených, zachovávající teplotní
standardy jednotlivých pokrmů a nápojů.
11. Objednatel se zavazuje v případě jakýchkoliv problémů ovlivňující bod 10. tohoto článku,
informovat neprodleně na vlastní náklady zákazníka a dohodnout se s ním na řešení daného
problému.
12. Zaplatit řádně a včas vyfakturovanou provizi za objednávky prostřednictvím portálu
GastroPruvodce.cz
1.
2.
3.
4.

Ostatní ujednání
Provozovatel nenese odpovědnost za informace zveřejněné objednatelem. Je na objednateli
si zápis a nabídku jídel po umístění zkontrolovat a v případě chyb upozornit provozovatele.
Provozovatel nenese odpovědnost za obsah webových stránek, které lze navštívit
prostřednictvím zápisu objednatele
Provozovatel nenese odpovědnost za případnou škodu související s užíváním portálu či jeho
obsahu
Objednatel bere na vědomí, že pokud nedodá aktualizovaná data včas, nenese provozovatel
zodpovědnost za včasné a správné zobrazení dat na portále GastroPruvodce.cz.

Závěrečná ustanovení
1. Účinky této dohody nastanou okamžikem výběru této verze a jejím potvrzením na portále
gastropruvodce.cz objednatelem.
2. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, okamžikem výběru této verze a jejím potvrzením

na portále gastropruvodce.cz objednatelem.
3. Tato dohoda lze vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou počítanou vždy od 1. dne

následujícího kalendářního měsíce.
4. V případě aktivace další služby provozovatele tato dohoda nezaniká, ale připojuje se ke
smlouvě za zvolenou další službu provozovatele.
5. V případě prodlení platby za služby portálu GastroPruvodce.cz dle vystavené faktury delším
jak 14 dnů si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, přičemž toto odstoupení
nemá vliv na náhradu škody ve výši ušlého zisku a to včetně úroků ve výši 0,5% za každý
den prodlení .
6. Porušení této dohody může mít za následek okamžité vypovězení.
7. Účastníci této dohody prohlašují, že si text dohody důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a
že tato dohoda byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a
za nápadně nevýhodných podmínek.

VERZE ROZVOZ
Předmět dohody
Předmětem dohody je umístění informací o podniku a rozvozové/výdejové nabídky objednatele na
portál GastroPruvodce.cz ve verzi zápisu ROZVOZ. Provozovatel se s objednatelem dohodl na
odměně za každou uskutečněnou objednávku na rozvoz jídel, nebo jejich výdej přes portál
gastropruvodce.cz ve výši 10% bez DPH (slovy: deset procent bez DPH)

1.
2.

3.

4.

Povinnosti provozovatele
Provozovatel se zavazuje umístit na portál GastroPruvodce.cz zápis podniku a
rozvozou/výdejovou nabídku do třiceti dní po obdržení informací.
Provozovatel se zavazuje na žádost objednatele aktualizovat data včas, nejdéle do čtrnácti
dnů po obdržení těchto dat. Provozovatel je povinen zajistit nepřetržitou dostupnost zápisu
na portálu GastroPruvodce.cz, vyjma skutečností které nemůže ovlivnit (výpadky sítí,
katastrofy...).
Provozovatel se zavazuje vyplácet částky za objednávky přes provozovatelovi platební
systémy v plné výši vždy do čtrnácti dní za předchozí kalendářní měsíc na účet objednatele.
Z dané celkové částky bude stržena celková provize dle této dohody za předchozí kalendářní
měsíc formou zápočtu. V případě, že objednatel nevyužívá platební systémy provozovatele,
bude mu celková výše provize za předchozí kalendářní měsíc vyúčtována formou standardní
faktury se splatností 7 dní.
Provozovatel se zavazuje obratem informovat objednatele o aktuálních objednávkách
formou sms na telefonní číslo vydané v ČR poskytnuté objednatelem a emailem na
emailovou adresu poskytnutou objednatelem a to na náklady provozovatele.

Povinnosti objednatele
1. Objednatel se zavazuje pro zápis a rozvozovo/výdejovou nabídku poskytovat provozovateli
pouze pravdivé údaje a údaje které nejsou v rozporu se zákony České Republiky či s
dobrými mravy. Pokud tak neučiní, bere na sebe riziko případného trestního stíhání,
odpovědnost za škody a jeho zápis bude na portále GastroPruvodce.cz zrušen bez náhrady.
2. Objednatel se zavazuje včas informovat provozovatele o podstatných změnách ve svém
podniku tak, aby pro uživatele portálu GastroPruvodce.cz byli vždy k dispozici pravdivé
údaje. Pokud tak neučiní, nenese provozovatel zodpovědnost za případné následky, újmy,
pokuty apod.

3. Objednatel se zavazuje dodávat aktualizovaná data (zejména nabídka jídel, denní menu a

akce podniku) včas.
4. Objednatel se zavazuje při změně aktualizovaných dat (např. zrušení akce podniku)
upozornit včas provozovatele. Pokud tak neučiní, nenese provozovatel zodpovědnost za
případné následky, újmy, pokuty apod.
5. Objednatel se zavazuje poskytnout přesné a pravdivé informace o nabízených jídlech a
nápojích a to včetně alergenů. V případě nepřesných informací nese náklady spojené s
pokutami či případnými následky objednatel.
6. Objednatel se zavazuje nabízet pouze aktuální nabídku jídel a nápojů, které je schopen
doručit ve stanovené termíny.
7. Objednatel se zavazuje, že případné fotografie připojené ke konkrétním jídlům a nápojům
odpovídají skutečnosti, případně jsou jasně definované, že jde o ilustrační fotografie přímo v
daných fotografiích.
8. Objednatel se zavazuje dodržovat stanovenou dobu doručení dle nastavení v administraci
podniku.
9. Objednatel se zavazuje poskytovat zákazníkům provozovatele zveřejněné akční nabídky
objednatele.
10. Objednatel je povinen doručit všechny objednávky směřované na podnik objednavatele přes
portál gastropruvodce.cz v dohodnutý čas a do stanovené vzdálenosti na vlastní náklady a
vlastními prostředky. Objednávky musí být doručeny ve stanovené celkové ceně, v
odpovídající kvalitě a v obalech k tomu určených, zachovávající teplotní standardy
jednotlivých pokrmů.
11. Objednatel se zavazuje v případě jakýchkoliv problémů ovlivňující bod 10. tohoto článku,
informovat neprodleně na vlastní náklady zákazníka a dohodnout se s ním na řešení daného
problému.
12. Zaplatit řádně a včas vyfakturovanou provizi za objednávky prostřednictvím portálu
GastroPruvodce.cz
1.
2.
3.
4.

Ostatní ujednání
Provozovatel nenese odpovědnost za informace zveřejněné objednatelem. Je na objednateli
si zápis po umístění zkontrolovat a v případě chyb upozornit provozovatele.
Provozovatel nenese odpovědnost za obsah webových stránek, které lze navštívit
prostřednictvím zápisu objednatele
Provozovatel nenese odpovědnost za případnou škodu související s užíváním portálu či jeho
obsahu
Objednatel bere na vědomí, že pokud nedodá aktualizovaná data včas, nenese provozovatel
zodpovědnost za včasné a správné zobrazení dat na portále GastroPruvodce.cz.
Závěrečná ustanovení

1. Účinky této dohody nastanou okamžikem výběru této verze a jejím potvrzením na portále

gastropruvodce.cz objednatelem.
2. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, okamžikem výběru této verze a jejím potvrzením

na portále gastropruvodce.cz objednatelem.
3. Tato dohoda lze vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou počítanou vždy od 1. dne

následujícího kalendářního měsíce.
4. V případě aktivace další služby provozovatele tato dohoda nezaniká, ale připojuje se ke
smlouvě za zvolenou další službu provozovatele.
5. V případě prodlení platby za služby portálu GastroPruvodce.cz dle vystavené faktury delším
jak 14 dnů si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, přičemž toto odstoupení
nemá vliv na náhradu škody ve výši ušlého zisku a to včetně úroků ve výši 0,5% za každý

den prodlení .
6. Porušení této dohody může mít za následek okamžité vypovězení.
7. Účastníci této dohody prohlašují, že si text dohody důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a

že tato dohoda byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a
za nápadně nevýhodných podmínek.

VERZE DENNÍ MENU/AKCE
Předmět dohody
Předmětem dohody je umístění informací o podniku objednatele na portál GastroPruvodce.cz ve
verzi zápisu DENNÍ MENU/AKCE.
Povinnosti provozovatele
1. Provozovatel se zavazuje umístit na portál GastroPruvodce.cz zápis podniku do třiceti dní

po obdržení informací.
2. Provozovatel se zavazuje na žádost objednatele aktualizovat data včas, nejdéle do čtrnácti

dnů po obdržení těchto dat. Provozovatel je povinen zajistit nepřetržitou dostupnost zápisu
na portálu GastroPruvodce.cz, vyjma skutečností které nemůže ovlivnit (výpadky sítí,
katastrofy...).
1.

2.

3.
4.

5.

Povinnosti objednatele
Objednatel se zavazuje pro zápis poskytovat provozovateli pouze pravdivé údaje a údaje
které nejsou v rozporu se zákony České Republiky či s dobrými mravy. Pokud tak neučiní,
bere na sebe riziko případného trestního stíhání, odpovědnost za škody a jeho zápis bude na
portále GastroPruvodce.cz zrušen bez náhrady.
Objednatel se zavazuje včas informovat provozovatele o podstatných změnách ve svém
podniku tak, aby pro uživatele portálu GastroPruvodce.cz byli vždy k dispozici pravdivé
údaje. Pokud tak neučiní, nenese provozovatel zodpovědnost za případné následky, újmy,
pokuty apod.
Objednatel se zavazuje dodávat aktualizovaná data (zejména denní menu a akce podniku)
včas.
Objednatel se zavazuje při změně aktualizovaných dat (např. zrušení akce podniku)
upozornit včas provozovatele. Pokud tak neučiní, nenese provozovatel zodpovědnost za
případné následky, újmy, pokuty apod.
Zaplatit řádně a včas za poskytnuté služby na portále GastroPruvodce.cz
Ostatní ujednání

1. Provozovatel nenese odpovědnost za informace zveřejněné objednatelem. Je na objednateli

si zápis po umístění zkontrolovat a v případě chyb upozornit provozovatele.
2. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah webových stránek, které lze navštívit

prostřednictvím zápisu objednatele
3. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou škodu související s užíváním portálu či jeho

obsahu
4. Objednatel bere na vědomí, že pokud nedodá aktualizovaná data včas, nenese provozovatel
zodpovědnost za včasné a správné zobrazení dat na portále GastroPruvodce.cz.

Závěrečná ustanovení
1. Účinky této dohody nastanou okamžikem výběru této verze a jejím potvrzením na portále
2.
3.
4.
5.

gastropruvodce.cz objednatelem.
Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, do vypršení období vybrané objednatelem.
Tato dohoda lze na pokyn objednatele automaticky prodloužit o další období.
Porušení této dohody může mít za následek okamžité vypovězení.
Účastníci této dohody prohlašují, že si text dohody důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a
že tato dohoda byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a
za nápadně nevýhodných podmínek.

VERZE VIP
Předmět dohody
Předmětem dohody je umístění informací o podniku objednatele na portál GastroPruvodce.cz ve
verzi zápisu VIP.
Povinnosti provozovatele
1. Provozovatel se zavazuje umístit na portál GastroPruvodce.cz zápis podniku do čtrnácti dní

po obdržení informací.
2. Provozovatel se zavazuje na žádost objednatele aktualizovat data včas, nejdéle do čtrnácti
dnů po obdržení těchto dat. Provozovatel je povinen zajistit nepřetržitou dostupnost zápisu
na portálu GastroPruvodce.cz, vyjma skutečností které nemůže ovlivnit (výpadky sítí,
katastrofy...).
1.

2.

3.
4.

5.

Povinnosti objednatele
Objednatel se zavazuje pro zápis poskytovat provozovateli pouze pravdivé údaje a údaje
které nejsou v rozporu se zákony České Republiky či s dobrými mravy. Pokud tak neučiní,
bere na sebe riziko případného trestního stíhání, odpovědnost za škody a jeho zápis bude na
portále GastroPruvodce.cz zrušen bez náhrady.
Objednatel se zavazuje včas informovat provozovatele o podstatných změnách ve svém
podniku tak, aby pro uživatele portálu GastroPruvodce.cz byli vždy k dispozici pravdivé
údaje. Pokud tak neučiní, nenese provozovatel zodpovědnost za případné následky, újmy,
pokuty apod.
Objednatel se zavazuje dodávat aktualizovaná data (zejména denní menu a akce podniku)
včas.
Objednatel se zavazuje při změně aktualizovaných dat (např. zrušení akce podniku)
upozornit včas provozovatele. Pokud tak neučiní, nenese provozovatel zodpovědnost za
případné následky, újmy, pokuty apod.
Zaplatit řádně a včas za poskytnuté služby na portále GastroPruvodce.cz
Ostatní ujednání

1. Provozovatel nenese odpovědnost za informace zveřejněné objednatelem. Je na objednateli

si zápis po umístění zkontrolovat a v případě chyb upozornit provozovatele.
2. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah webových stránek, které lze navštívit
prostřednictvím zápisu objednatele
3. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou škodu související s užíváním portálu či jeho
obsahu

4. Objednatel bere na vědomí, že pokud nedodá aktualizovaná data včas, nenese provozovatel

zodpovědnost za včasné a správné zobrazení dat na portále GastroPruvodce.cz.
Závěrečná ustanovení
1. Účinky této dohody nastanou okamžikem výběru této verze a jejím potvrzením na portále
2.
3.
4.
5.

gastropruvodce.cz objednatelem.
Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, do vypršení období vybrané objednatelem.
Tato dohoda lze na pokyn objednatele automaticky prodloužit o další období.
Porušení této dohody může mít za následek okamžité vypovězení.
Účastníci této dohody prohlašují, že si text dohody důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a
že tato dohoda byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a
za nápadně nevýhodných podmínek.

Datum uzavření této dohody (obchodních podmínek) je shodný s datem registračního emailu
odeslaném po registraci a potvrzení těchto obchodních podmínek.

