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ČL. I. Obecné informace 

a) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen 
VOP) společnosti Central European Data Agency, 
a. s. (dále jen „CEDA“), platí pro poskytnuté služby 
ve prospěch Objednatele, který uzavře kontrakt 
s CEDA na základě provedení úhrady služby dle 
Objednávky.  

b) Základní identifikační údaje CEDA:  Central 
European Data Agency, a. s., zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 7038, se sídlem Prvního 
pluku 621/8A, 186 00 Praha - 8 Karlín,  
IČ 26429632, DIČ CZ26429632, Bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s., č. ú.: 51-2415810207 

/0100.  

c) Tyto VOP se vztahují k pořizování a užívání fo-
tografií prostor určených Objednatelem pro službu 
virtuálních prohlídek Google Street View a dalších 
souvisejících služeb, upravují práva a povinnosti 
vyplývající ze závazkového vztahu mezi CEDA 
a Objednatelem, stanovují práva k vytvořeným 
produktům a to na základě závazné objednávky, 
přičemž oprávnění k jejich užití a online distribuci 
produktů vzniká dnem uhrazení faktury nebo  
v případě bezplatného užití okamžikem online  
zveřejnění produktů. Použitím přístupových údajů 
pro přístup k firemnímu profilu na Google se rovněž 
má za to, že Objednatel souhlasí s VOP v plném 
rozsahu.  

d) Účastníci smluvního vztahu shodně prohlašují 
a souhlasí, že veškeré objednávky a akceptace 
VOP podmínek mohou probíhat prostřednictvím 
elektronické komunikace. 

e) Tyto VOP jsou také součástí objednávkového 
formuláře předloženého Objednateli realizace 
snímků pro službu Google Street View a souvisejí-
cích služeb a produktů k podpisu na základě  
odsouhlasené cenové nabídky. 

f) Jakékoliv změny v objednávce nebo  
podmínkách stanovených těmito VOP lze provádět 
na základě písemné dohody potvrzené  
statutárními zástupci obou stran. 

 

ČL. II. Produktová specifikace a rozsah licence 

a) Služby se mohou skládat z virtuální prohlídky 
vnitřních prostor Google Street View o minimálním 
počtu tří kroků, virtuální prohlídky vnitřních prostor 
pro internet mimo Google Street View, sady profe-
sionálních fotografií interiéru a exteriéru, vytvoření 
firemního profilu Google, napojení na Google 
Street View , zápisu do navigačních databází 
anebo různou kombinací těchto jednotlivých  
služeb. 

b) Přesná specifikace produktů objednaných Ob-
jednatelem, jejich kombinace a množství, jsou 
blíže určeny v Objednávkovém formuláři  
potvrzeném Objednatelem. 

c) Objednatel získává místně a časově  
neomezené právo k užívání a zveřejňování  
produktů blíže specifikovaných v Objednávkovém 
formuláři ihned po zaplacení částky uvedené  
v zálohové faktuře vystavené na základě přímé  
objednávky a v souladu se všemi požadavky  
Objednatele na zakoupené služby, případně až po 
uhrazení doplatku za služby, které si přiobjednal 
v průběhu realizace služby. 

d) CEDA si ponechává právo využít  
specifikované produkty pro potřebu své další  
podnikatelské činnosti (zejm. jako referenci). 

 

ČL. III. Cena, platební podmínky, předání  
/ zpřístupnění produktu 

a) Cenu s DPH, uhradí Objednatel CEDA na  
základě zálohové faktury, kterou mu CEDA vystaví 
a doručí na základě Objednávkového formuláře.  

Objednatel získá oprávnění specifikované  
produkty užívat (a budou mu zaslány přístupové 
údaje, oprávnění, smluvené produkty a virtuální 
prohlídka bude zveřejněna) do pěti dnů  
od doručení platby na účet Distributora resp. ode 
dne realizace fotografování na místě, podle toho, 
která z těchto lhůt nastane později a pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. Licence  
zakoupená na užívání smluvených produktů se  
poskytuje Objednateli jako nevýhradní a nabývá 
účinnosti dnem doručení smluvených produktů,  
přístupových údajů a zveřejněním virtuální  
prohlídky v Google Maps. Rozsah licence  
k předaným produktům (fotografiím) co do místa, 
času a způsobu užití není omezena. Objednatel má 
právo dílo upravovat, zahrnovat a odvozovat z něj 
díla nová.  

b) Jakékoliv peněžité plnění mezi smluvními  
stranami je pro účely této smlouvy považováno za  
provedené až připsáním příslušné finanční částky 
na účet smluvní strany, která má být příjemcem 
platby, vedený u peněžního ústavu, nebo  
vyplacením příslušné finanční částky v hotovosti 
této smluvní straně.  

 

ČL. IV. Podmínky užití Google Street View 
a dalších produktů  

a) Společnost Google není smluvní stranou dohod 
uzavřených mezi CEDA a Objednatelem. 

b) CEDA je oprávněn svým klientům  
prostřednictvím služby Moje firma na Googlu  
pomoci ověřit jejich zápisy ve službách Google 
Moje Firma a Google Plus. 

c) Společnost Google nebude brát v potaz žádné 
smluvní ani obchodní dohody mezi třetími  
stranami, kam patří i dohody uzavřené mezi CEDA 
a Objednatelem. 

d) Skutečnost, že Objednatel objednává realizaci 
služeb u CEDA, ještě nezaručuje jejich schválení 
ze strany společnosti Google. CEDA se však  
zavazuje, že vyvine maximální úsilí pro úspěšnou 
realizaci zakázky a sjedná nápravu v případě  
nepřijetí virtuální prohlídky společností Google. 

e) Po úspěšném naplnění všech služeb  
objednaných prostřednictvím objednávkového  
formuláře a uhrazení zálohové faktury se dodané 
služby a produkty dostávají do vlastnictví Objedna-
tele, který je povinen s těmito produkty nakládat  
v souladu s těmito VOP a VOP společnosti  
Google, které jsou k nalezení na adrese 
https://www.google.com/policies/terms/ 

 

ČL. V. Zásady přijímání snímků Google 

a) Veškerý obsah na mapách Google je veřejný  
a to včetně místa, kde byla daná fotka pořízena. 
Pokud bude fotografie místa zvoleného Objednate-
lem do Google map přijata, bude veřejně viditelná 
všem uživatelům, kteří užívají mapové služby  
společnosti Google. 

b) Pokud svůj snímek ani informace o místě jeho 
pořízení sdílet nechcete, nepublikujte jej pomocí 
této služby. 

c) Publikovaný obsah se může rovněž zobrazovat 
na webech třetích stran, které používají  
integrovatelné widgety od Google nebo rozhraní 
Google Maps API. 

d) Pokud některý z našich snímků obsahuje identi-
fikovatelnou tvář nebo poznávací značku, naše 
technologie je rozmaže. Pokud nás o rozmazání 
požádáte, rozmažeme také celý dům, vozidlo nebo 
jejich části. 

e) Je zakázáno publikovat snímky z míst, kde bydlí 
soukromé osoby. Snímky z jiných míst, která jsou 
majetkem soukromých osob, by neměly být  
pořizovány bez souhlasu vlastníka. 

ČL. VI. Kritéria přijetí k publikování 

a) Snímky musí věrně vystihovat místo, kde byly 
pořízeny. Snímky, které jsou na mapě umístěny 
špatně, a mohou ostatní uživatele mást, budou 
z Google Map odstraněny. 

b) Sférické fotky musí zabírat celých 360°, obzor 
na snímcích nesmí být nijak přerušen.  

c) Je možné používat pouze stylistické úpravy  
(například filtry), tyto stylistické změny ale musí být 
minimální a nesmí přidávat žádné další prvky  
(rámečky, text, koláže a podobně). 

d) Veškerý obsah, který v rámci snímků, popisků 
nebo komentářů obsahuje materiály reklamní nebo 
nadměrně propagační povahy bude odstraněn. 
Jsou povolena nenápadná označení autorských 
práv malým písmem. Snímky by neměly obsahovat 
žádné e-mailové adresy ani telefonní čísla.  
Přijatelné uvedení zdroje musí být zobrazeno ve 
spodních 10% (u nesférických fotek), případně ve 
spodních 20% (ve spodních 36°) u sférických. 

 

ČL. VI. Odpovědnost za škodu a vady 

a) CEDA vysloveně popírá odpovědnost za  
vhodnost užití produktů Street View pro specifický 
účel. CEDA v žádném případě neručí za škody 
vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných  
služeb, snímků a informací v nich obsažených. 

b) Právo Objednatele k reklamacím předmětných 
služeb a produktů není výše uvedeným dotčeno, 
reklamovat lze však jen takové vady, které jsou ve 
zjevném nepoměru k technické specifikaci služeb 
či produktů a to především s ohledem na  
poskytovanou funkčnost, polohovou přesnost  
a aktuálnost. Data jsou dodávána ve verzi a jejich 
aktuálnost je tedy přímosměrná době sběru  
informací a jejich zapracování, a to tak, jak je 
běžné k povaze takovéhoto produktu. 

c) Opravu chyby mapového podkladu nahláše-
nou uživatelem zapracuje CEDA do služby Google 
Street View do 14 dnů od nahlášení problému. 

 

ČL. VII. Sankce 

a) Objednatel je povinen dodržovat tyto VOP,  
za předpokladu nedodržení těchto VOP je povinen 
uhradit veškerou vzniklou škodu.  

b) CEDA je oprávněna za předpokladu  
nedodržení VOP odstoupit od kontraktu a zamezit 
dalšímu využívání fotografií ve službě Google 
Street View. 

c) V případě neuhrazení zálohové faktury  
v termínu splatnosti má CEDA právo  
od objednávky odstoupit. Odstoupením nezaniká 
právo CEDA na úhradu nákladů vzniklých  
po podpisu objednávky, které v případě realizace 
virtuální prohlídky činí minimálně 50%  
z podepsané objednávky. 

 

ČL. VIII. Závěrečná ustanovení 

a) Objednatel a CEDA shodně prohlašují, že se 
seznámili se zněním těchto VOP a souhlasí s jejich 
zněním, což Objednatel dokládá podpisem  
závazné objednávky.  

b) Všechny spory z této dohody rozhodne místně 
a věcně příslušný soud ČR. 

c) Závazkový vztah mezi Objednatelem  
a CEDA je uzavřen na základě zákona  
č. 89/2012 Občanský zákoník a zák. č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících  
s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
podpisem objednávky Objednatelem. 
d) Stane-li se některé ustanovení těchto VOP  
neplatné, zůstávají ostatní jednání těchto VOP  
nadále v platnosti.

 

https://www.google.com/policies/terms/

