
Obchodní podmínky využívání služeb TESTUJME 

PŘED VYUŽITÍM NAŠICH SLUŽEB ČTĚTE POZORNĚ TYTO VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÝCH STRÁNEK WWW.TESTUJME.CZ. SOUHLAS S JEJICH ZNĚNÍM JE 

NUTNOU PODMÍNKOU K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PROVOZOVATELEM. POKUD S PODMÍNKAMI 

NESOUHLASÍTE, SLUŽBY NEVYUŽÍVEJTE! 

Všeobecné podmínky poskytování služby TESTUJME 

1. Provozovatelem Služby je společnost Griff Team Technologies s.r.o., Jičínská 29, 130 00 Praha 

3, která spravuje server s aplikací TESTUJME a zajišťuje transformaci dat ze serveru 

www.justice.cz na informace sledované Uživatelem  

2. Aplikací nebo Službou se rozumí softwarový systém (program a databáze), který na jedné 

straně získává data z veřejně dostupné služby na adrese isir.justice.cz a na straně druhé 

umožňuje uživatelům odběr částí těchto dat podle jimi zadaných kritérií; Aplikace nese název 

„TESTUJME“ a je umístěna na adrese www.testujme.cz  

3. Uživatelem se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistruje k využívání 

Služby TESTUJME na webových stránkách www.testujme.cz 

4. Současně s registrací dává každý Uživatel souhlas s těmito Obchodními podmínkami 

5. Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu či technické a 

programové infrastruktury těchto stránek je zakázáno 

6. Aktivity Uživatelů, které by mohly vést k omezení provozu Aplikace, jsou zakázány 

7. Některé formy poskytování služeb mohou být Provozovatelem zpoplatněny 

Technická specifikace a podmínky provozu 

1. Poskytovatel zajišťuje pro Uživatele následující služby: 

a. nepřetržitý provoz služby TESTUJME 

b. získávání dat z veřejně dostupné služby - insolvenčního rejstříku 

c. odesílání získaných informací z insolvenčního rejstříku dle Uživatelem specifikovaných 

výběrových kritérií na Uživatelem zadanou emailovou adresu, případně dalšími 

způsoby 

d. poskytování možnosti listovat v datech insolvenčního rejstříku prostřednictvím 

rozhraní webové Aplikace  

e. další služby dle dohody Uživatele a Provozovatele 

Obsah poskytovaných informací 

1. Uživatel bere na vědomí, že  

a. Provozovatel nemůže ručit za úplnou správnost poskytovaných informací, protože 

provoz služby závisí na vnějších podmínkách a datových zdrojích, které poskytovatel 

nemůže nijak ovlivnit 

b. kvalita dat (správnost a úplnost) je ovlivněna kvalitou dat v databázi ISIR na adrese 

isir.justice.cz 

c. Provozovatel nenese právní důsledky chyb v datech či v aplikaci ani výpadků v provozu 

aplikace 

d. vůči Provozovateli nelze uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody 
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2. Provozovatel prohlašuje, že 

a. vynaloží úsilí k tomu, aby poskytovaná data a informace byly poskytovány Uživateli v 

maximální možné kvalitě s ohledem na účel jejich využití 

Cenové podmínky využívání Služby 

1. Platné koncové ceny za Služby jsou uvedeny v ceníku Provozovatele. Poplatek bude účtován 

předem za každé předplatné období, během kterého uživatel zamýšlí využívat služby.  

2. Zhotovitel účtuje poplatky za Služby a jejich využití v souladu s ceníkem, který je platný v době 

objednávky Služeb.  

3. Veškeré poplatky podléhají změnám na základě oznámení Provozovatele.  

4. V případě nezaplacení ceny za Služby má Uživatel nárok na využívání Služby pouze v rozsahu 

omezeného bezplatného využití (sledování pouze jedné osoby nebo insolvenčního řízení) 

Registrace a přístup ke službám 

1. Provedení registrace 

a. Uživatelé, kteří chtějí využívat Služeb, musí provést registraci a vyslovit souhlas 

s těmito Obchodními podmínkami 

b. pokud Uživatel zamýšlí využívat placené formy poskytování Služeb, musí uvést své 

kontaktní údaje, aby mu mohl být zaslán doklad o zaplacení Služeb 

i. v případě fyzické osoby: jméno a příjmení, bydliště 

ii. v případě právnické osoby: název a sídlo společnosti, IČ a DIČ 

c. každý Uživatel musí uvést jméno, kterým se bude přihlašovat k Aplikaci, uživatelským 

jménem může být jeho emailová adresa 

d. každý Uživatel, který má zájem o zasílání vybraných informací z insolvenčního rejstříku, 

musí uvést jednu nebo více kontaktních emailových adres, kam mají být údaje zasílány 

2. Způsoby a rozsah poskytování Služeb 

a. pokud Uživatel využívá bezplatné Služby, má právo zaregistrovat si jednu kombinaci 

jména osoby, rodného nebo identifikačního čísla a jednacího čísla insolvenčního řízení, 

které určuje jednu sledovanou osobu nebo jedno sledované insolvenční řízení 

b. Uživatelé, kteří využívají placenou variantu Služby, mohou zaregistrovat tolik 

kombinací jména osoby, rodného nebo identifikačního čísla a jednacího čísla 

insolvenčního řízení, kolik jim umožňuje zvolená varianta Služby 

c. cena Služby není závislá na počtu informačních zpráv odeslaných v rámci Služby 

Uživateli; cena Služby je naopak závislá pouze na počtu osob nebo insolvenčních řízení, 

které Uživatel nechává sledovat (monitorovat) 

3. Zrušení registrace a ukončení Služeb 

a. placené varianty Služby automaticky přecházejí na neplacenou uplynutím doby, 

na jakou byl zaplacen poplatek dle ceníku (obvykle 12 měsíců) 

b. Uživatel může v kterémkoliv okamžiku ukončit používání Služeb zrušením své 

registrace 

c. v případě zrušení registrace u placené varianty Služeb nemá uživatel nárok na vrácení 

zaplacené částky, a to ani za období, na jaké byl poplatek zaplacen a Služby již 

nevyužívány 

 



Ochrana osobních údajů 

1. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel s GDPR oprávněně shromažďuje, zpracovává a 

uchovává osobní a další související údaje (např. kontaktní informace, jako jméno a příjmení, 

poštovní adresa, telefonní číslo nebo emailová adresa, informace o přístupových heslech, 

datum začátku, konce a rozsah využívání Služeb, datum a čas přidělení uživatelského jména) 

2. Provozovatel se zavazuje, že zabezpečí a neposkytne třetí straně údaje shromažďované podle 

odstavce jedna a použije tyto údaje pouze pro svou vlastní potřebu a v souvislosti se Službou 

3. Poskytovatel si vyhrazuje právo sám nebo prostřednictvím třetích stran umisťovat reklamní 

sdělení na své internetové stránky 

4. Uživatel má právo požádat o zrušení služby prostřednictvím e-mailové adresy 

info@testujme.cz, příp. zasláním doporučeného dopisu na adresu poskytovatele. 

 

Ostatní ustanovení 

1. Pokud není výslovně stanoveno jinak, veškeré oznámení uživatele adresované Provozovateli 

musí být písemné a doručené na adresu sídla společnosti Provozovatele 

2. Provozovatel doručuje oznámení zasláním na emailovou adresu, která byla poskytnuta 

Provozovateli, případně prostřednictvím jiného kontaktu uvedeného k tomuto účelu 

Uživatelem. 

3. Oznámení zaslaná prostřednictvím emailu se považují za doručená následující pracovní den po 

dni, ve kterém byla odeslána 

4. Tyto Obchodní podmínky je oprávněn měnit, či doplňovat pouze Provozovatel. Takové změny, 

či doplnění jsou účinné okamžikem jejich zveřejněním na internetové stránce Aplikace 

5. Jakýmkoliv využitím Služeb Provozovatele po uveřejnění změny Obchodních podmínek, či 

doplnění, vyjadřuje Uživatel souhlas s těmito změnami 

6. Tyto Obchodní podmínky jsou závazné vedle jakýchkoliv jiných podmínek Provozovatele 

7. V případě, že nějaká část těchto Obchodních podmínek je považována za neplatnou nebo 

neúčinnou, tato část bude vyložena způsobem, který je v souladu s právním řádem České 

republiky tak, aby co nejvěrněji odrážela původní záměr stran. Zbývající ustanovení zůstávají 

nedotčena 

 

Obchodní podmínky marketingové akce „Doporuč a získej“ 

1. Každý stávající registrovaný uživatel (dále jen obchodník) může doporučit využívání služeb 

www.testujme.cz dalším novým uživatelům (dále jen klient). 

2. Klient může při registraci zadat do políčka „kód slevy“ uživatelské jméno obchodníka. Tím po 

registraci získá možnost využívat min. po dobu jednoho roku službu Testujme.cz s 10% slevou 

oproti standardním cenám uvedených v aktuálně platném ceníku služeb Testujme.cz. 

3. Zaplacením služby dle daného tarifu získává obchodník provizi ve výši 10% z celkově uhrazené 

částky za tarifní služby www.testujme.cz. Aktuální výši provize je možné sledovat přímo 

v prostředí aplikace. 

4. Výplata provize je možná prostřednictvím čerpání na prodloužení služeb Testujme.cz, příp. 

výplatou peněžních prostředků na základě konkrétní dohody s provozovatelem systému 
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prostřednictvím e-mailu info@testujme.cz. Přímá výplata provize je možná po dosažení 

celkové hodnoty bonusu min. 5 000,- Kč 

5. Provozovatel systému si vyhrazuje právo pro účely porušení těchto obchodních podmínek 

odejmout část nebo celou výši bonusu obchodníka. 

 

V Praze dne 12. listopadu 2018 
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