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Obchodní podmínky použití aplikace NoveChuvy   
Licenční smlouva s koncovým uživatelem 
GDPR - zásady ochrany osobních údajů  

STAŽENÍM APLIKACE NOVECHUVY NEBO JEJÍ ČASTI (DÁLE JEN „APLIKACE NEBO 
PORTÁL NOVECHUVY NEBO NOVÉCHŮVY, NOVECHUVY“) NEBO PŘÍSTUPEM, 
ZOBRAZENÍM PORTÁLU NOVECHUVY NEBO POUŽITÍM APLIKACÍ, WEBOVÉ STRÁNKY 
NEBO ČÁSTI („STRÁNKY“) NEBO DALŠÍCH NÁSTROJŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH 
V SOUVISLOSTI S APPS NEBO STRÁNEK (DÁLE, APLIKACE, STRÁNKY A VŠECHNY 
SOUVISEJÍCÍ NÁSTROJE A SLUŽBY SE UVÁDÍ JAKO „SLUŽBA“), ROZUMÍTE A 
SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE VŠECHNY PODMÍNKY OBSAŽENÉ V TĚCHTO 
OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH DODRŽOVAT. 


Tyto smluvní podmínky a licenční smlouva s koncovým uživatelem  vztahující se na vaše 
používání služby (dále jen „Obchodní podmínky“) stanovuje společnost Monika 
Svobodová, IČO: 09456465 (dále jen „NoveChuvy nebo společnost NovéChůvy nebo  
provozovatel portálu NoveChuvy, portál NoveChuvy nebo jen NoveChuvy“), Salmovská 
11, 120 00  Praha 2, kontaktní adresa Monika Svobodová, Ječná 39A, 120 00 Praha - 
Nové Město, tel. +420 605267033, email: info@novechuvy.cz.

Společnost NovéChůvy doporučuje, abyste si pozorně přečetli tyto Obchodní 
podmínky. Obchodní podmínky společnosti „Novechuvy“ se vztahují i na její přidružené a 
dceřiné společnosti a její investory, obchodní partnery, ředitele, zaměstnance, zástupce, 
všechny uživatele. „Uživatel“ znamená každou osobu, která se přihlašuje ke Službě nebo 
ji používá, včetně rodičů a pečovatelek, pečovatelů, chův, ať už takový Uživatel osobně 
nainstaloval jednu nebo obě aplikace nebo si vytvořil účet.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost NovéChůvy může kdykoli revidovat, 
upravovat a / nebo doplňovat tyto ObchodnÍ Podmínky  („Upravené ObchodnÍ 
Podmínky”). Jakékoli revidované podmínky použití nabudou účinnosti okamžitě poté, co 
vám bude zasláno oznámení prostřednictvím interního e-mailového systému portálu 
NoveChuvy nebo pomocí j iných forem oznámení, které urč í společnost 
NovéChůvy.  Pokud s revidovanými podmínkami použití nesouhlasíte, musíte přestat 
používat službu a uzavřít svůj účet (a odinstalovat aplikace). Svůj účet můžete smazat na 
stránce Přihlášení v části Úprava registrace profilu. Pokračováním v používání služby po 
oznámení, nebo nesmazáním účtu nebo odinstalací aplikací, tímto výslovně vyjadřujete 
souhlas s tím, že budete vázáni revidovanými podmínkami použití, a berete na vědomí, že 
vaše další používání a přístup ke službě je platné za revidovaných Obchodních podmínek.

Pokud jste platícím členem a zavřete svůj účet z důvodu odmítnutí revidovaných 
Obchodních podmínek před ukončením vašeho placeného členství, můžete požádat o 
vrácení zaplaceného poměrného zůstatku zbývajícího členství zavoláním do společnosti 
NovéChůvy na čísle +420 605267033, nebo e-mailem dotazy@novechuvy.cz.


Pravidla a podmínky 

1. Zásady ochrany osobních údajů. Registrací na stránkách portálu novechuvy.cz 
udělujete souhlas společnosti Monika Svobodová, se sídlem Salmovská 11, 120 00  
Praha 2, IČO: 09456465, živnostenské oprávnění vydané příslušným Městským 
úřadem Praha 2 dle živnostenského zákona § 71, odst. 2, (dále jen „Správce, 
provozovatel nebo společnost NovéChůvy nebo NovéChůvy“), aby ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v 
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souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 
„Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:


- jméno a příjmení

- název společnosti

- e-mail

- telefonní číslo

- datum narození

- bydliště

- vzdělání

- další uvedené informace obsažené v registračních formulářích portálu NoveChuvy.


Tyto údaje budou Správcem zpracovávány od doby registrace, aktivace až do deaktivaci 
účtu dle GDPR. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách 
následující soubory cookies:


5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních 
údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na 
info@novechuvy.cz nebo dopisu na kontaktní adresu společnosti: Monika Svobodová - 
NovéChůvy, Ječná 39A, 120 00 Praha - Nové Město.


6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce 
mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

a. Poskytovatel softwaru 

b. Společnost Monika Svobodová - Nová Chůva

c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které 

však v současné době společnost nevyužívá.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:


- vzít souhlas kdykoliv      zpět,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii 

těchto údajů,

- vyžádat si u nás přístup k  těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

popřípadě požadovat omezení zpracování,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- na přenositelnost údajů,

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.


2. Licence. V souladu s podmínkami stanovenými v těchto Obchodních podmínkách vám 
Správce portálu NoveChuvy udělují  nepřevoditelnou licenci k používání Služby a souhlas 
ke stažení a používání Aplikace na jakémkoli mobilním zařízení, které vlastníte nebo 

Typ Název Účel Expirace 
Přístup 

k informacím

 Systémový Cookie Tato cookie se používá 
k u k l á d á n í d a t 
d ů l e ž i t ý c h p r o 
fungování ap l ikace 
novechuvy.cz

D o u z a v ř e n í 
okna prohlížeče

Jde o cookie 
z n a š e h o 
webu
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ovládáte, výhradně pro vaši osobní, nekomerční potřebu, s výjimkou případů výslovně 
uvedených v tomto dokumentu.

Služba bude ve formě a formátu, který určí správce portálu NoveChuvy podle svého 
výhradního uvážení, že taková forma a formát může omezit použití na některých typech 
zařízení s vyloučením ostatních, které můžou mít další licenční podmínky omezující jejich 
použití.

Tato licence podléhá těmto Obchodním podmínkám kromě případů, které jsou výslovně 
stanoveny v těchto Obchodních podmínkách a nejsou zahrnuty: 

(A) jakékoli další prodeje nebo komerční využití (s výjimkou, jak je zde výslovně uvedeno) 

této Služby nebo jakéhokoli obsahu nebo materiálů obsažených v něm („Obsah 
portálu NoveChuvy“); 


(B) modifikace nebo jiné využití jakýchkoli odvozených použití Služby nebo jakéhokoli 
obsahu NoveChuvy; 


(C) použití jakýchkoli údajů, robotů nebo podobných metod sběru nebo extrakce dat; 

(D) rozmnožování, distribuce, veřejné vystupování nebo veřejné zobrazování Služby nebo 

Obsahu portálu NoveChuvy; 

(E) pokus o odhalení jakéhokoli zdrojového kódu; 

(F) jakékoli použití Služby k jinému než zamýšlenému účelu. Jakékoli použití Služby nebo 

obsahu portálu NoveChuvy, než je zde výslovně povoleno, bez předchozího, písemné 
ho svolení správce portálu NoveChuvy, je přísně zakázáno a zruší zde poskytnutou 
licenci. Takové neoprávněné použití může rovněž porušovat platné zákony, mimo jiné 
včetně zákonů o autorských právech a ochranných známkách a příslušných 
komunikačních předpisů a stanov. Není-li zde výslovně uvedeno jinak, nic z toho, co je 
uvedeno v Obchodních podmínkách, nelze vykládat tak, že uděluje jakoukoli licenci 
právům duševního vlastnictví. Tuto licenci lze kdykoli odvolat.  nic v těchto 
Podmínkách použití nelze vykládat tak, že uděluje jakoukoli licenci právům duševního 
vlastnictví.


3. informace o poloze;  Souhlas s použitím dat a mobilní komunikace.  Aplikace 
mohou implementovat funkci určování polohy, pomocí které budou shromažďovat vaše 
geolokační informace, pokud s tím souhlasíte. V takovém případě aplikace použije a sdílí 
takové umístění, aby umožnila uživatelům určit, kteří uživatelé v okolí jsou.  Správce 
portálu NoveChuvy můžou také použít informace o poloze k poskytování informací a 
reklamy uživatelům. Pokud nechcete shromažďovat vámi uvedené informace o poloze, 
můžete tak učinit použitím nastavení ochrany osobních údajů v aplikacích a / nebo 
odinstalací aplikace.

Souhlasíte také s tím, že s vámi provozovatel  portálu NoveChuvy bude komunikovat o 
Službě nebo v souvislosti s jejími vlastnostmi, funkcemi a činnostmi prostřednictvím SMS, 
textovými zprávami, e-mailem nebo jinými elektronickými prostředky. Na tuto komunikaci 
se budou vztahovat běžné sazby, poplatky za zprávy, data a další poplatky a poplatky 
vašeho operátora.


4. Služba nabízí místo. Služba pouze nabízí nástroje, zdroje a místo, kde lze spojit ty, 
kteří hledají pečovatelské služby, a s těmi, kteří nabízejí pečovatelské služby a 
naopak. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že aplikace NoveChuvy: 

(A) nevyužívají, nedoporučují ani neschvalují žádné uživatele a nemají žádnou kontrolu 

nad jednáním nebo opomenutím jakéhokoliv uživatele; 

(B) nenesou žádnou odpovědnost za výkon nebo chování uživatelů nebo jiných třetích 

stran online nebo offline; 

(C) neposkytují žádná prohlášení ani záruky ohledně kvality služeb poskytovaných 

jakýmkoli Uživatelem ani za vaše interakce nebo jednání s ostatními uživateli; a 
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(D) neprovádí kontrolu uživatelů ani automaticky neprovádí žádnou kontrolu totožnosti 

nebo pozadí, pokud není výslovně uvedeno jinak v těchto Podmínkách použití nebo ve 
Službě. Bez ohledu na to, zda správce portálu NoveChuvy monitoruje uživatele, měli 
byste být opatrní a provést vlastní prověření před tím, než se s kýmkoli spojíte 
prostřednictvím služby, setkáte se s kýmkoli, spojíte se s uživateli nebo přijmete 
závazky. Správce portálu NoveChuvy se tímto výslovně vzdávají veškeré odpovědnosti 
a zároveň tímto vy výslovně zbavujete správce portálu NoveChuvy (včetně 
přidružených a dceřinných společnosti a jejich investorů, obchodních partnerů, 
vlastníků, ředitele, zaměstnanců, jejich zástupců) od jakékoli a veškeré odpovědnosti 
za jakékoli kontroverze, nároky, žaloby, zranění, ztráty, poškození a / nebo škody 
vzniklé a / nebo jakýmkoli způsobem související se Službou nebo vašimi interakcemi 
nebo jednáním s ostatními uživateli, mimo jiné včetně jakýchkoli jednání a opomenutí 
uživatelů online nebo offline. Používáním Služby berete na vědomí a souhlasíte s tím, 
že jste výhradně zodpovědní za používání Služby a za navazující spojení, a že 
VŠECHNY POUŽÍVÁNÉ SLUŽBY JSOU NA VAŠI ZODPOVĚDNOST A VÝHRADNÍM 
RIZIKU, včetně zapojení a spojení se s uživateli nebo přijímání závazků. 


5. Transakce mezi uživateli;  Službu lze využít k získání nebo nabízení služeb 
poskytovaných Uživateli a k provedení platby za další služby na portálu NoveChuvy, např. 
inzerce . Uživatelé však obchodují pouze mezi sebou a společnost NoveChuvy nejsou 
stranou žádných transakcí mezi uživateli.  Společnost NoveChuvy se tímto výslovně 
vzdávají a zároveň vy tímto výslovně vzdáváte společnost NoveChuvy od jakékoli a 
veškeré odpovědnosti za jakékoli spory, nároky, žaloby, zranění, ztrátu, poškození a / 
nebo škody vzniklé a / nebo jakýmkoli způsobem související se spory, jednáním nebo 
interakce mezi vámi a ostatními uživateli nebo třetími stranami.


6. Způsobilost.  Prohlašujete a zaručujete, že v současné době splňujete a budete i 
nadále splňovat následující podmínky způsobilosti („Podmínky způsobilosti“), dokud 
používáte Službu: 

(A) máte nejméně patnáct (15) let a ukončené základní vzdělání; 

(B) dodržujete všechny zákony, pravidla a předpisy související s vaším používáním Služby 

a všemi službami sjednanými prostřednictvím Služby, mimo jiné včetně zákonného 
oprávnění pracovat v jurisdikci, ve které se snažíte poskytovat nebo přijímat služby; 


(C) máte právo, oprávnění a způsobilost uzavřít tyto Obchodní podmínky a dodržovat 
všechny podmínky uvedené v těchto Obchodních podmínkách; 


(D) vy ani nikdo ve vaší domácnosti nebo případně místo, kde jsou poskytovány nebo 
přijímány pečovatelské služby: (a) nebyl předmětem stížnosti, omezující pořádek nebo 
jakékoli jiné právní kroky týkající se násilí, zneužívání, zanedbávání, podvodu, 
maličkosti nebo jakéhokoli trestného činu, který zahrnuje ohrožení bezpečnosti 
druhých;  b) byl pravomocně odsouzen za trestný čin jakékoli povahy, včetně 
jakýchkoli zločinů nebo přestupků jakéhokoli druhu, včetně trestných činů sexuálního, 
zneužívání dětí nebo domácího násilí; a / nebo (c) bylo a / nebo je v současné době 
vyžadováno, aby se zaregistroval jako sexuálně motivovaný čin v jakékoli jurisdikci 
nebo u jakéhokoli vládního subjektu; a (E) ani vy, ani kdokoli ve vaší domácnosti nebo 
případně místo, kde jsou pečovatelské služby poskytovány nebo přijímány; a) nejste v 
současné době propuštěn/a na kauci nebo na základě trestního stíhání takové osoby, 
dokud nebude zahájeno soudní řízení, týkající se jakýchkoli trestných činů nebo 
obvinění z jakýchkoli trestných činů, mimo jiné včetně trestných činů sexuálního, 
zneužívání dětí nebo domácího násilí nebo jakýkoli trestný čin, který zahrnuje ohrožení 
bezpečnosti druhých;   Používáním Služby berete na vědomí a souhlasíte s tím, že 
provozovatel portálu NoveChuvy se může spolehnout na výše uvedené prohlášení a 
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záruky Podmínky způsobilosti jako pravdivé. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že  
provozovatel portálu NoveChuvy může čas od času revidovat Obchodní podmínky, 
vyžadovat nové podmínky a aktualizaci údajů, a že se budete řídit těmito revidovanými 
podmínkami způsobilosti nebo přestanete používat Službu a odinstalujete Aplikace a 
přestanete používat Službu, pokud již nesplňujete podmínky způsobilosti.  Pokud 
provozovatel NoveChuvy.cz zjistí nebo se domnívá, že došlo k porušení podmínek 
způsobilosti kterýmkoli uživatelem nebo že uživatel jinak poskytl jakékoli nepravdivé 
nebo zavádějící informace, může mimo jiné provozovatel portálu NoveChuvy  na 
výhradním uvážením pozastavit anebo smazat takového uživatele bez oznámení.


Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že provozovatel portálu NoveChuvy rutinně 
neověřuje, zda některý nebo všichni uživatelé splňují některé nebo všechny 
podmínky způsobilosti. A dále chápete a souhlasíte s tím, že provozovatel portálu 
NoveChuvy není odpovědný za to, že nejsou splněny podmínky způsobilosti, ani za 
jakékoli nezastavení, ukončení nebo zabránění používání služby uživateli, kteří nesplňují 
podmínky způsobilosti.  Pokud není výslovně uvedeno jinak v těchto Obchodních 
podmínkách nebo ve Službě, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste výlučně 
zodpovědní za provádění veškerých příslušných kontrol a úprav za získání referencí před 
zapojením jiného Uživatele do poskytování služeb. Dále berete na vědomí a souhlasíte s 
tím, že jste sami odpovědní za provádění vlastních hodnocení, rozhodnutí a hodnocení 
ohledně toho, zda zapojit jiné uživatele k provádění služeb, přijímat jakékoli závazky 
nabízené jinými uživateli nebo jinak spolupracovat s ostatními uživateli.  Provozovatel 
portálu NoveChuvy se tímto výslovně vzdává,  a tímto výslovně vy zprošťujete 
provozovatele portálu NoveChuvy jakékoli a veškeré odpovědnosti za jakékoli spory, 
nároky, žaloby, zranění, ztrátu, poškození nebo vzniklé škody nebo jakýmkoli způsobem 
související s: (a) jakoukoli nepřesností, předčasností nebo nesplnění Podmínek 
způsobilosti uživatele;  a / nebo (y) jakékoli nesprávnosti nebo nepravdivé prohlášení 
kteréhokoli uživatele.

Přestože provozovatel portálu NoveChuvy nemá žádnou povinnost ověřovat Obchodní 
podmínky ani provádět jakékoli jiné prověření, ověření nebo kontroly uživatele, 
uživatelského účtu, vyhrazuje si právo tak učinit podle svého výhradního uvážení. Tímto 
vyzve provozovatel portálu NoveChuvy k ověření kterékoli nebo všech výše uvedených 
prohlášení, informací a záruk,  které poskytujete. Takové ověření může zahrnovat, aniž by 
byl výčet omezující, kontroly v registru sexuálních delikventů, kontroly záznamů o 
motorových vozidlech, ověření totožnosti, úvěrové kontroly a / nebo použití dostupných 
veřejných záznamů. Souhlasíte s jakýmkoli shromažďováním, použitím nebo zveřejněním 
za účelem provedení takového ověření.  Souhlasíte s tím, že provozovatel portálu 
NoveChuvy může podle svého výhradního uvážení podniknout kroky, které považuje za 
vhodné, mimo jiné včetně pozastavení a / nebo ukončení vašeho účtu, pokud rozhodne 
podle svého výhradního uvážení, že jste porušili jakékoli prohlášení nebo záruku nebo 
jakékoli jiné ustanovení těchto Obchodních podmínek, nebo jinak stanoví podle svého 
výhradního uvážení, že takové pozastavení nebo ukončení je z jakéhokoli důvodu 
vhodné. V případě jakéhokoli pozastavení nebo ukončení souhlasíte s tím, že nebudete 
používat Službu dále po ukončení nebo během pozastavení.


7. Žádné odborné poradenství; Pouze informace. Jakékoli informace, materiály, obsah 
a / nebo rady poskytované prostřednictvím Služby, ať už prostřednictvím portálu 
NoveChuvy.cz, Uživatelů nebo třetích stran, včetně, bez omezení, blogů, včetně, bez 
omezení, stránky NoveChuvy.cz, Facebook, mimo jiné na účtu Twitter NoveChuvy.cz, na 
účtu Instagram, na účtu Pinterest  a na účtu LinkedIn, slouží pouze pro informační 
účely. Provozovatel NoveChuvy.cz se tímto výslovně vzdává a tímto zároveň výslovně vy 
zprošťujete provozovatele portálu NoveChuvy od jakékoli a veškeré odpovědnosti za 
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jakékoli spory, nároky, žaloby, zranění, ztráty, škody a / nebo škody vzniklé a / nebo 
jakýmkoli způsobem související s informacemi, materiály a obsah poskytovaný 
prostřednictvím Služby, mimo jiné včetně kompendia, blogu, diskuzního fóra, stránek 
Facebook, účtu Twitter, účtu Instagram, účtu Pinterest a LinkedIn.


8. Použití Služby. Souhlasíte, že budete Službu používat způsobem, který je zákonný, 
relevantní a vhodný pro příslušné fórum.  Jakékoli použití Služby, které provozovatel  
portálu NoveChuvy podle svého výhradního uvážení shledá nevhodným nebo urážlivým 
nebo v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, může mít za následek pozastavení 
nebo ukončení vašeho účtu bez předchozího upozornění.  Provozovatel portálu 
NoveChuvy si vyhrazuje právo pozastavit nebo zrušit váš účet s výpovědí nebo bez 
předchozího upozornění kdykoli podle svého výhradního uvážení, z jakéhokoli důvodu 
nebo bez důvodu. V případě jakéhokoli pozastavení nebo ukončení souhlasíte s tím, že 
nebudete používat Službu dále po ukončení nebo během pozastavení.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v souvislosti se Službou nebudete provádět a 
nedovolujete ani nepodporujete nikoho jiného, aby:

• Hanobil, zneužil, obtěžoval, poškozoval, pronásledoval, vyhrožoval nebo jinak 

porušoval zákonná práva (včetně, ale bez omezení, práva na soukromí a propagaci) 
jiných;


• Publikoval, zveřejňoval, nahrával, distribuoval nebo šířil jakékoli profánní, 
pomlouvačné, porušující, nenávistné, odporné, obscénní nebo nezákonné téma, 
jméno, informace, materiály nebo obsah;


• Používal Službu nebo spolupracoval s ostatními uživateli pro jakýkoli účel, který je v 
rozporu s místními, státními, národními nebo mezinárodními zákony, pravidly nebo 
předpisy, včetně zákonů a předpisů o mzdách a hodinách a pracovních 
podmínkách;


• Nahrával soubory, které obsahují software nebo jiný materiál, který porušuje práva 
jakékoli třetí strany, mimo jiné včetně práv duševního vlastnictví nebo práv na 
soukromí nebo propagaci;


• Nahrál soubory, které obsahují viry, trojské koně, červy, časové bomby, pavouky, 
roboty, poškozené soubory nebo jakýkoli jiný podobný software, malware nebo 
materiály, které mohou poškodit, narušit, deaktivovat nebo jinak přetížit provoz 
jakéhokoli zařízení, počítačový systém nebo síť;


• Podnikal jakékoli kroky, které by narušily jakýkoli aspekt Služby nebo jej využíval 
jakýmkoli způsobem, který by mohl narušit nebo bránit ostatním uživatelům plné 
využívání služby nebo který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit nebo narušit 
fungování Služby jakýmkoli způsobem;


• Pokusil se o získání neoprávněného přístupu ke Službě, jiným uživatelským účtům 
nebo jinému zařízení, počítačovému systému nebo sítím připojeným ke Službě;


• Získával nebo jinak shromažďoval informace o Uživatelích bez jejich souhlasu;

• Inzeroval nebo nabízel k prodeji jakéhokoli zboží nebo služby pro jakékoli komerční 

účely (s výjimkou, jak je zde výslovně uvedeno) v Službě, které nejsou pro Službu 
přiměřené nebo relevantní;


• Prováděl nebo předával průzkumy nebo soutěže o Službu nebo prostřednictvím ní, 
s výjimkou případů, které jsou sponzorované nebo vytvořené provozovatelem 
portálu NoveChuvy.


• Vydával se za jinou osobu nebo umožnil jakékoli jiné osobě nebo subjektu používat 
vaše uživatelské jméno, heslo nebo členství;


• Zveřejňoval stejný obsah opakovaně nebo spam - spam je přísně zakázán;

• Stáhnul si jakýkoli soubor zaslaný jiným uživatelem, o kterém víte, nebo byste měli 

vědět, že nemůže být legálně distribuován prostřednictvím Služby;
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• Přistupoval, stahoval nebo kopíroval jakékoli informace, obsah anebo materiály ze 

Služby (pomocí mimo jiné včetně hackerských zařízení, počítačových programů, 
robotů nebo jiných podobných prostředků);


• Reprodukoval, duplikoval, kopíroval, prodával, znovu prodával nebo využíval 
jakékoli informace, materiály nebo obsah ze Služby; anebo


• Omezil nebo znemožnil kterémukoli jinému uživateli používat a využívat službu.

Provozovatel portálu NoveChuvy si vyhrazuje všechna svá práva podle zákona o slušnosti 
komunikace, včetně, aniž by bylo omezeno právo odstranit vše, co by bylo vůči 
provozovateli portálu NoveChuvy nebo vůči přidruženým a dceřinným společnostem a 
jejím investorům, obchodním partnerům, ředitelům, zaměstnancům, zástupcům, všem 
uživatelům. nevhodné, podle svého výhradního uvážení odstranit.  Jakoukoli údajnou 
nesprávnost jakéhokoli Uživatele můžete nahlásit provozovateli portálu NoveChuvy e-
mailem na adrese dotazy@novechuvy.cz.

Prosazování těchto Obchodních podmínek je však výhradně na uvážení provozovatele 
portálu NoveChuvy a nevymáhání v některých případech nepředstavuje vzdání se práva 
provozovatele portálu NoveChuvy na vymáhání v jiných případech.  Tyto Obchodní 
podmínky navíc nevytvářejí žádné soukromé právo jednat ze strany jakéhokoli Uživatele 
nebo třetí strany ani žádné rozumné očekávání, že Služba nebude obsahovat žádný 
obsah ani jednání, které jsou těmito Obchodními podmínkami zakázány.


9. Zabezpečení účtu. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesel a informací o účtu 
pro Službu a jste plně zodpovědní za veškeré činnosti, které se dějí na vašem 
účtu. Souhlasíte, že budete okamžitě informovat provozovatele portálu NoveChuvy  o 
jakémkoli neoprávněném použití účtů nebo o jakémkoli jiném porušení bezpečnosti.


10. Služby a obsah třetích stran. Služba může obsahovat odkazy nebo jinak obsahovat 
nebo poskytovat přístup k produktům, službám, webovým stránkám, inzerentům, 
aplikacím, informacím a obsahu třetích stran (společně „Služby a obsah třetích stran“). 
Služba může například poskytovat přístup ke službě zpracování plateb třetích stran, která 
umožňuje pečovatelům shromažďovat platby prostřednictvím služby od rodičů, kteří je 
využívají, a může prostřednictvím služby poskytovat obsah třetích stran, například na 
stránkách Facebooku, blogu a Twitter účet.  Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že 
takové služby a obsah třetích stran nejsou poskytovány provozovatelem portálu 
NoveChuvy a provozovatel portálu NoveChuvy  nekontroluje ani neschvaluje a 
neposkytuje žádná prohlášení ani záruky týkající se těchto služeb a obsahu třetích stran. 
ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁNÍ TAKOVÝCH SLUŽEB TŘETÍCH 
STRAN JE VAŠÍM VLASTNÍM RIZIKEM, A ŽE OBCHODNÍ PODMÍNKY SE 
NEVZTAHUJÍ NA SLUŽBY A PRODUKTY, JEJICH KVALITU, OBSAH, BEZPEČNOST 
TŘETÍCH STRAN. MĚLI BYSTE DŮKLADNĚ ZKONTROLOVAT PLATNÉ PODMÍNKY, 
KTERÉ SE VZTAHUJÍ NA VŠECHNY SLUŽBY TŘETÍCH STRAN.  PROVOZOVATEL 
PORTÁLU NOVECHUVY NENÍ ZODPOVĚDNÝ NEBO ODPOVĚDNÝ ZA TŘETÍ 
STRANY,  ZA VŠECHNY SLUŽBY/PRODUKTY TŘETÍCH STRAN, ZA ŽÁDNOU 
ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ,  ŠKODY NA MAJETKU A ÚJMY NA ZDRAVÍ. 
VÝSLOVNĚ ODMÍTÁME VÝHRADY, ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NÁROKY. 

11. Uživatelský obsah.„Uživatelský obsah“ je definována jakákoli informace, obsah, 
zprávy, fotografie, poptávky a / nebo materiály, které uživatel zveřejňuje ve službě nebo 
prostřednictvím této služby, které se prostřednictvím provozovatel předloží kterémukoli 
jinému uživateli Služby nebo se zveřejní prostřednictvím portálu NovéChůvy v jiných 
médiích. Portál NovéChůvy fungují jako pasivní kanál pro Uživatelský obsah a Uživatelé. 
Nikoli portál NovéChůvy je výhradně odpovědný za Uživatelský obsah, který zveřejňuje, 
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odesílá nebo přenáší prostřednictvím Služby. Uživatelský obsah, mimo jiné ve spojení s 
registrací a profily uživatelů, se zveřejňuje sám a vy rozumíte a souhlasíte s tím, že portál 
NovéChůvy neověřuje nezávisle, zda je jakýkoli nebo veškerý uživatelský obsah přesný, 
vhodný, aktuální nebo úplný. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že činíte svá vlastní 
rozhodnutí a hodnocení týkající se obsahu uživatelů a osob, které se zapojí, přijmou 
závazky.

Prohlašujete a zaručujete, že jste vlastníkem nebo nabyvatelem licence a udělujete 
portálu NovéChůvy neodvolatelnou, trvalou, nevýhradní, celosvětově vydatelnou licenci k 
použití a distribuování uživatelského obsahu a začlenění tohoto uživatelského obsahu do 
jiných děl včetně přípravy, kopírování, provádění, zobrazování, reprodukování. Souhlasíte 
s tím, že jste výhradně odpovědní za veškerý uživatelský obsah, který zveřejníte nebo 
odešlete. Prohlašujete a zaručujete, že jakýkoli uživatelský obsah: (A) není nepřesný, 
předčasný, neúplný, podvodný nebo zavádějící, mimo jiné v souvislosti s registrací 
vašeho profilu a / nebo použití služby; (B) neporušuje žádná práva třetích stran, mimo jiné 
včetně autorských práv, patentů, ochranných známek, obchodního tajemství nebo jiného 
práva na vlastnictví nebo práv na publicitu nebo soukromí;  (C) neporušuje žádný zákon, 
statut, nařízení, pravidlo nebo nařízení, mimo jiné i ty, které upravují ochranu spotřebitele, 
nekalou soutěž, nediskriminaci, nepravdivou reklamu nebo poskytování péče o děti nebo 
zdravotní péči;  (D) nesmí být pomlouvačný, urážlivý, vyhrožující, obtěžující, hrubý nebo 
diskriminační;  E) nesmí být obscénní, neslušný, sugestivní, násilný, urážlivý nebo 
obsahovat pornografii ani být škodlivý pro nezletilé;  (F) nesmí obsahovat žádné viry, 
trojské koně, časové bomby, roboty, poškozené soubory nebo jakýkoli jiný podobný 
software, malware nebo materiály, které mohou poškodit, narušit, deaktivovat nebo jinak 
přetížit provozování jakéhokoli zařízení, počítačového systému nebo sítě; a (G) neukládá 
odpovědnost portálu NovéChůvy ani nezpůsobí, že portál NovéChůvy ztratí (zcela nebo 
zčásti) služby poskytovatelů IS NovéChůvy nebo jiných partnerů nebo dodavatelů. Portál 
NovéChůvy může, ale není povinen, kontrolovat nebo mazat jakýkoli Uživatelský obsah, 
který podle uvážení portálu NovéChůvy Už ivatel porušuje tyto Obchodní 
podmínky.  Přestože portál NovéChůvy nemá povinnost monitorovat, upravovat nebo 
monitorovat uživatelský obsah, ale portál NovéChůvy má právo a vyhrazuje si dle 
absolutního uvážení odstranit, skrýt nebo upravit uživatelský obsah nebo pozastavit či 
smazat váš účet z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu, včetně případů, kdy věří že 
jakýkoli Uživatelský obsah porušuje kterékoli z výše uvedených pravidel. Souhlasíte s tím, 
že nebudete Službu dále využívat během pozastavení nebo po ukončení.  Prosazování 
pravidel obsahu uživatele stanovených v těchto Podmínkách použití je výhradně na 
uvážení portálu NovéChůvy a nevykonání těchto pravidel v některých případech 
nepředstavuje vzdání se práva portálu NovéChůvy vymáhat taková pravidla v jiných 
případech.  Kromě toho, přestože společnost NovéChůvy není povinna tak učinit, 
vyhrazuje si společnost NovéChůvy právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez předchozího 
upozornění odstranit, otestovat nebo upravit Uživatelský obsah zveřejněný nebo uložený 
ve Službě. 


12. Platební služby.  Společnost NovéChůvy může nabídnout přístup ke Službě třetí 
straně, která uživatelům poskytuje možnost zpracovávat platby za jejich služby 
prostřednictvím Služby („Platební služba“). Poskytovatelem těchto platebních služeb je 
GoPay. Používáním platební služby ke zpracování plateb za své služby souhlasíte.


13. GDPR.  Dle podmínek GDPR a na základě souhlasu Uživatele může společnost 
NovéChůvy shromažďovat informace od třetích stran, které poskytují veřejně dostupné 
informativní služby o uživateli, mimo jiné Moje ID, výpis z trestních rejstříků, lékařská 
potvrzení, osvědčení, záznamy motorových vozidel a ověřování totožnosti, řidičského 
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oprávnění (souhrnně „Informace“), pokud není výslovně uvedeno jinak vyplývající z těchto 
Obchodních podmínek nebo Služby. Společnost NovéChůvy automaticky neověřují 
informace o uživateli u žádných Uživatelů.  Portál NovéChůvy poskytují informace o 
uživateli s jeho souhlasem vyplývající z Obchodních podmínek a podmínek GDPR. 
Žádným způsobem společnost NovéChůvy nenese odpovědnost za informace o Uživateli, 
ani nepodávají prohlášení ani záruky ohledně spolehlivosti těchto informací o uživateli 
týkající se přesnosti nebo úplnosti jakýchkoli informací.  Společnost NovéChůvy také 
samostatně neověřují ani neaktualizují informace o uživateli.

Uživatel souhlasí se shromažďováním, používáním a zveřejňováním informací v souladu s 
GDPR.  Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost NovéChůvy můžou podle 
svého vlastního uvážení zkontrolovat a spoléhat se na informace uvedené Uživatelem při 
rozhodování, zda pozastavit či smazat profil Uživatele nebo vyšetřit stížnost na Uživatele. 
společnost NovéChůvy není odpovědná za informace uvedené v uživatelském účtu o 
jakékoli osobě, včetně vás, které  mohou být nepřesné, neaktuální nebo neúplné. Avšak 
můžete u společnosti NovéChůvy zpochybnit přesnost nebo úplnost těchto informací.

Pokud není v těchto Obchodních podmínkách nebo prostřednictvím Služby výslovně 
stanoveno jinak, společnost NovéChůvy automaticky nezjišťují informace o žádných 
Uživatelích. Z uživatelských účtů nejsou třetím osobám dostupné a zveřejněné záznamy o 
Uživateli dle GDPR. Výpis z rejstříku trestů nesmí být starší tří měsíců, avšak ne všechny 
záznamy o odsouzeních se objeví ve všech jurisdikcích.  V mnoha jurisdikcích existuje 
zpoždění, než jsou záznamy o odsouzeních, zahrnuty ve Výpise z rejstříku trestů. 
Záznamy o odsouzení mladistvých a trestné činy nezletilých se objeví ve veřejném 
záznamu VRT.  Dopravní přestupky nejsou zahrnuty, pokud je jurisdikce nehlásí jako 
trestné činy. V jurisdikcích, kde jsou dopravní přestupky hlášeny jako trestné činy, mohou 
být tyto dopravní přestupky zahrnuty ve Výpise RT.


14. Podávání zpráv o uživateli.  Společnost NovéChůvy se tímto výslovně vzdávají 
jakékoli a veškeré odpovědnosti za jakékoli kontroverze, nároky, žaloby, zranění, ztrátu, 
poškození a / nebo škody, které vzniknou a / nebo jakýmkoli způsobem související s 
informacemi o Uživateli.


15. Placené členství. Přístup k některým službám a funkcím služby vyžaduje placené 
členství („placené členství“).  Při registraci k placenému členství souhlasíte s tím, že 
budete platit společnosti NovéChůvy příslušné členské poplatky za platné ceny a v 
souvislosti s tím autorizujete společnost NovéChůvy k účtování zvoleného způsobu 
platby. Společnost NovéChůvy si vyhrazuje právo na opravu jakýchkoli platebních chyb, i 
když již o platbu požádala a / nebo obdržela.

Chůvy, pečovatelé mají registraci na portálu NoveChuvy ZDARMA. 
Portál NovéChůvy může používat služby zpracování plateb třetích stran ke zpracování 
plateb a informací o kreditních kartách v souvislosti s platbami členských poplatků a 
dalších částek splatných v souvislosti se Službou.  Společnost NovéChůvy se tímto 
výslovně vzdávají a zároveň vy tímto výslovně vylučujete společnost NovéChůvy od 
jakékoli a veškeré odpovědnosti za jakékoli spory, nároky, žaloby, zranění, ztrátu, 
poškození a / nebo škody vzniklé a / nebo jakýmkoli způsobem související s používáním 
služeb třetích stran společnosti NovéChůvy související se  zpracování plateb, včetně 
jakékoli škody, které by mohly vzniknout, pokud by takové informace byly poskytnuty 
třetím stranám.  Chcete-li získat další informace o využívání služeb zpracování plateb 
NovéChůvy, obraťte se prosím na NovéChůvy e-mailem na dotazy@novechuvy.cz.

NovéChůvy můžou čas od času nabídnout členství v bezplatné zkušební době nebo jiné 
propagační akce. V některých případech, které budou zveřejněny v době registrace, se 
tyto promo akce mohou automaticky převést na placené členství, pokud je nezrušíte v 
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určeném časovém rámci.  V takových případech, pokud budete pokračovat ve svém 
členství i po skončení bezplatné zkušební doby nebo propagačního období, bude vám 
účtována cena poté platná.  Chcete-li se vyhnout těmto poplatkům, musíte zrušit své 
členství před koncem bezplatné zkušební doby nebo propagačního období voláním na 
NovéChůvy na 605266094, e-mailem na dotazy@novechuvy.cz nebo prostřednictvím 
nastavení nebo aktualizací svého účtu. 

Základní registrace chův je zdarma.


16. Automatické obnovení a zrušení.  Placené členství a některé placené funkce 
(„Funkce“) mohou být automaticky prodlouženy o po sobě jdoucí obnovovací období 
stejného trvání jako původně vybrané placené členství a / nebo funkce (jak je uvedeno v 
době registrace). POKUD SE PŘIHLÁSÍTE K PLACENÉMU ČLENSTVÍ NEBO FUNKCÍM, 
KTERÉ PODLÉHAJÍ AUTOMATICKÉMU OBNOVENÍ, SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE DOBA 
PLATNÉHO ČLENSTVÍ NEBO FUNKCE JE AUTOMATICKY OBNOVENA NA KONCI 
KAŽDÉHO TERMÍNU. POKUD NEMŮŽETE PLACENÉ ČLENSTVÍ ZRUŠIT PŘED 
KONCEM TERMÍNU, VOLEJTE SPOLEČNOST NOVÉCHŮVY NA 605267033, EMAILEM 
NA DOTAZY@NOVECHUVY.CZ NEBO PROSTŘEDNICTVÍM NASTAVENÍ ÚČTU.  V 
okamžiku nebo v době každé obnovy udělujete společnosti NovéChůvy oprávnění vybírat 
zvolený aktuálně platný poplatek dle vámi zvoleného způsobu platby v souladu s  
placeným členstvím nebo funkcí. Do zrušení budete mít přístup k výhodám placeného 
členství a / nebo funkcím až do konce aktuálně platného období placeného členství a / 
nebo funkcí. Placené členství a / nebo funkce nebudou po uplynutí tohoto období 
obnoveno. Pokud dojde ze strany společnosti Novéchůvy ke zrušení členství nebo funkcí 
z důvodu porušení Obchodních podmínek nebo zrušíte placené členství nebo funkce vy v 
době trvání placeného členství nebo funkcí, nebudete mít nárok na vrácení jakékoli části 
placeného členství a / nebo poplatků za funkce zaplacených za tehdy platné období 
placeného členství a / nebo funkce, s výjimkou případů výslovně stanovených v těchto 
podmínkách použití.  NovéChůvy neodpovídají a nebudou refundovat žádné poplatky, 
které vám vzniknou z vaší banky nebo jiné finanční instituce.


17. Doplňkové podpůrné služby. Společnost NovéChůvy můžou nabízet podpůrné 
služby, včetně, aniž by byl výčet omezující, např. služby recepční, personální, telefonické 
podpůrné služby, služba 24 h denně (souhrnně „Doplňkové podpůrné služby“).  Na 
podpůrné služby, včetně telefonické a / nebo e-mailové komunikace se společností 
NovéChůvy a následného přijímání a / nebo používání informací v souvislosti s 
podpůrnými službami, se vztahují tyto Obchodní podmínky. Každé použití podpůrných 
služeb, včetně telefonické komunikace s NovéChůvy, následné přijímání  a / nebo použití 
těchto informací ve spojení s Doplňkovou podpůrnou službou, ať už telefonicky, e-mailem 
nebo jiným prostředkem nebo způsobem, také představuje použití Služby podléhající 
těmto Obchodním podmínkám. NovéChůvy poskytují doplňkové podpůrné služby pouze 
pro informační účely a neposkytují žádné profesionální rady, doporučení, směrování nebo 
vedení. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poplatky zaplacené v souvislosti s 
podpůrnými službami, pokud existují, jsou pouze za dodání informací a nikoli za radu, 
doporučení, potvrzení nebo vedení. Přijetí jakýchkoli informací v souvislosti s podpůrnými 
službami  a / nebo jejich použití je vaše další výslovná volba a souhlas s tím, že budete 
vázáni těmito Obchodními podmínkami, včetně, bez omezení všech omezení, vyloučení 
odpovědnosti, uvolnění a náhrad v těchto Obchodních podmínkách. Berete na vědomí a 
souhlasíte s tím, že jakákoli transakce s jiným uživatelem po přijetí DOPLŇKOVÉ 
SLUŽBY PODPORY jsou POSKYTOVÁNY NA ZÁKLADĚ VAŠÍ VOLBY. SPOLEČNOST 
NOVÉCHŮVY ZDE VÝSLOVNĚ UVÁDÍ, ŽE SE DISTANCUJÍ OD JAKÉKOLI 
ODPOVĚDNOSTI  A NÁROKU ZA ZRANĚNÍ, ZA ÚJMU NA ZDRAVÍ A ŠKODĚ NA 
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MAJETKU, ZA ZTRÁTY A NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ, JAKÉKOLI ZÁZNAMY, NEBO ZA 
VYUŽITÍ DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB. 

18. Zakázaná použití.  Služba je určena pouze pro jednotlivce a nesmí být použita v 
souvislosti s jakýmkoli obchodním úsilím (jiným než přímým zaměstnáním chův, hospodyň 
a úklidem domácností) bez výslovného písemného souhlasu společnosti 
NovéChůvy.  Službu nesmí používat žádná osoba ani organizace k náboru na jinou 
webovou stránku nebo službu nebo k nabízení, inzerování nebo kontaktování jiných za 
účelem zaměstnání, uzavírání smluv nebo jiného účelu pro podnikání, které není spojeno 
s NovéChůvy, bez výslovného písemného souhlasu společnosti NovéChůvy. Souhlasíte, 
že nebudete používat uživatelský obsah k tomu, abyste kontaktovali, inzerovali, 
požadovali nebo prodávali ostatním bez jejich výslovného souhlasu.

Dále souhlasíte, že nebudete automatizovaně získávat data, shromažďovat 
Uživatelský obsah ani žádné další informace, materiály nebo obsah získaný 
prostřednictvím Služby, včetně, bez omezení, jmen, telefonních čísel, e-mailových 
adres, profilů, textu chráněného autorskými právy nebo výpisů pracovních pozic, 
nebo jinak zneužívat či zneužívat vhodné informace, materiály nebo obsah nebo 
jakékoli informace získané použitím služby, pomocí ručních nebo automatizovaných 
prostředků, mimo jiné i prostřednictvím webových aplikací, bez výslovného 
písemného souhlasu společnosti NovéChůvy.  Pokud má společnost NovéChůvy 
přiměřený důvod se domnívat, že jste porušili tento oddíl, vyhrazuje si společnost 
NovéChůvy právo, kromě jiných opravných prostředků a podle svého výhradního 
uvážení, stanovit denní pokutu ve výši 100 000 Kč za automatizované získávání dat a 
/ nebo za nábor. 

19. Odškodnění. SOUHLASÍTE, ŽE ZODPOVÍDÁTE A ODŠKODNÍTE NÁROKY, PŘÍČINY 
ZTRÁT, VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ŠKODAMI VČETNĚ NÁHRADNÍCH POPLATKŮ 
SOUVISEJÍCÍ S VÁMI, ZA: (A) UVEDENÍ NEPRAVDIVÝCH ÚDAJŮ;  (B) PORUŠENÍ 
OBCHODNÍCH PODMÍNEK;  (C) SPORY S NEBO MEZI OSTATNÍMI UŽIVATELI;  (D) 
POUŽITÍ A / NEBO ZNEUŽITÍ SLUŽBY, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ TĚCH INFORMACÍ, 
OBSAHU A / NEBO MATERIÁLŮ, KTERÉ NEJSOU V RÁMCI SLUŽBY A / NEBO BYLY 
ZÍSKANÉ V RÁMCI SLUŽBY;  (E) PORUŠENÍ JAKÉHOKOLI PLATNÉHO PRÁVA, 
PRAVIDLA NEBO REGULACE;  (F) NESPRÁVNÉ, NEPRAVDIVÉ UVEDENÍ OBSAHU 
UŽIVATELE, VČETNĚ BEZ OMEZENÍ, S OHLEDEM NA REGISTRACI, PROFIL, 
PODMÍNKY ZPŮSOBILOSTI A UVEDENÉ INFORMACE UŽIVATELEM;  (G) NEPRAVDIVÉ 
UVEDENÍ VAŠEHO VĚKU A VAŠICH DALŠÍCH OPRÁVNĚNÍ, PŘEDEVŠÍM OPRÁVNĚNÍ K 
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB HLÍDÁNÍ DĚTÍ DLE PLATNÉHO ZÁKONA ČR;  (H) ZNEUŽITÍ 
SLUŽEB A OBSAHU TŘETÍCH STRAN;  (I) ZNEUŽITÍ OBSAHU UŽIVATELE NEBO JEN 
ČÁSTI OBSAHU UŽIVATELE;  (J) ZNEUŽITÍ JAKÝCHKOLI INFORMACÍ DLE GDPR;  (K) 
ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ SLUŽBY;  (L) ZNEUŽITÍ DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB;  (M) 
NAPOMÁHÁNÍ A / NEBO ZNEUŽITÍ SLUŽBY NEBO ZNEUŽITÍ JAKÝCHKOLI KONTAKTŮ 
ZÍSKANÝCH ZA SLUŽBU;  A / NEBO (N) ZNEUŽITÍ JAKÝCHKOLIV SLUŽEB NEBO 
PRODUKTŮ NEBO JAKÉKOLI SMLOUVY NEBO ZNEUŽITÍ VÝROBKŮ NEBO 
POSKYTOVANÝCH SLUŽEB, INFORMACÍ, OBSAHU A / NEBO MATERIÁLŮ ZÍSKANÝCH  
PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY. 

Toto porušení nezahrnuje nároky, žaloby, zranění, ztrátu, poškození nebo škody 
způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním uživatele portálu NoveChuvy.
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21. Pozastavení a ukončení. Společnost NovéChůvy může pozastavit a / nebo ukončit 
váš účet z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu, a to s oznámením nebo bez oznámení 
podle vlastního uvážení NoveChuvy.cz.  Pozastavení nebo ukončení může zahrnovat 
omezení přístupu ke Službě a jejího používání a může také zahrnovat odstranění obsahu 
spojeného s vaším účtem.  Souhlasíte s tím, že nebudete používat Službu ani portál 
NoveChuvy. Obsah dále během pozastavení nebo po ukončení.  Provozovatel portálu 
NoveChuvy si vyhrazuje právo, avšak nezavazuje se, podniknout příslušné právní kroky, 
mimo jiné včetně výkonu občanskoprávních, trestních a / nebo soudních opravných 
prostředků proti vám za pokračování v používání služby nebo obsahu portálu  NoveChuvy 
během pozastavení nebo po ukončení, a souhlasíte s tím, že provozovatel portálu 
NoveChuvy může za takové žaloby získat zpět své přiměřené poplatky za právní 
zastoupení a soudní náklady.  I když je vaše členství pozastaveno a po jeho ukončení, 
zůstanou tyto Podmínky použití vůči vám vynutitelné. Všechny ostatní podmínky, které 
mohou svou povahou přežít pozastavení a / nebo ukončení těchto Podmínek používání, 
se rovněž považují za přežívající takové pozastavení a / nebo ukončení.


22. Práva k duševnímu vlastnictví služby. S výjimkou licence výslovně udělené v těchto 
Podmínkách používání vám žádná práva na Službu ani na ni nejsou poskytována 
implikací nebo jinou právní teorií a všechna práva na Službu a na Službu, která nejsou 
výslovně udělena v těchto Podmínkách použití, jsou tímto vyhrazena a zachována 
společnosti NovéChůvy.  Služba, obsah portálu NoveChuvy a veškeré informace, 
materiály, nástroje, kód a obsah v nich obsažené, včetně, bez omezení, veškerého textu, 
grafiky, log, redakčního obsahu, dat, formátování, grafů, návrhů, HTML, vzhledu a pocitu, 
fotografií, hudba, zvuky, obrázky, software, videa, návrhy, písma, zdrojový a objektový 
kód, formát, adresáře, dotazy, algoritmy, struktura, organizace a další obsah (společně 
„vlastnický materiál“), jsou ve vlastnictví společnosti NovéChůvy nebo jejích 
poskytovatelů licencí nebo uživatelů a je chráněn autorským právem. Tento proprietární 
materiál je chráněn ve všech formách, médiích a technologiích, které jsou dnes známé 
nebo dále rozvíjeny. Společnost NovéChůvy také vlastní koordinaci, výběr, uspořádání a 
zdokonalení takového proprietárního materiálu jako kolektivního díla a / nebo kompilace 
podle zákona o autorských právech v platném znění.  Bez předchozího výslovného 
písemného souhlasu společnosti NovéChůvy nesmíte kopírovat, stahovat, používat, 
přepracovávat, překonfigurovat nebo znovu přenášet cokoli ze Služby.  Dále nesmíte 
zveřejňovat, distribuovat ani reprodukovat žádný uživatelský obsah, který nevlastníte 
nebo na který nemáte oprávnění k použití. Porušení těchto zásad může vést k porušení 
autorských práv, ochranných známek nebo jiných práv duševního vlastnictví a 
odpovědnosti, a podléhají vám ukončení nebo pozastavení služby a / nebo občanským 
a / nebo trestním sankcím.  Služba dále obsahuje materiál chráněný vnitrostátními a 
mezinárodními zákony o autorských právech, patentech a dalších vlastnických právech a 
zákonech. Jakékoli použití takového proprietárního materiálu, než jak je zde povoleno, je 
výslovně zakázáno bez předchozího souhlasu společnosti NoveChuvy a / nebo 
příslušného držitele práv. Servisní značky, ochranné známky, loga a obchodní názvy, které 
se objevují v této Službě, jsou vlastnictvím společnosti NoveChuvy nebo se objevují na 
Službě se souhlasem příslušných vlastníků, a vy uznáváte práva společnosti NoveChuvy a 
příslušných třetích stran v ní.  Bez předchozího písemného souhlasu vlastníka nesmíte 
kopírovat ani používat žádné z těchto servisních značek, ochranných známek, log nebo 
obchodních jmen. Služba obsahuje materiál chráněný domácím a mezinárodním zákonem 
o autorských právech, patentech a dalších vlastnických právech a zákonech.  Jakékoli 
použití takového proprietárního materiálu, než jak je zde povoleno, je výslovně zakázáno 
bez předchozího souhlasu společnosti NovéChůvy a / nebo příslušného držitele 
práv. Servisní značky, ochranné známky, loga a obchodní názvy, které se objevují v této 
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Službě, jsou vlastnictvím společnosti NovéChůvy nebo se objevují na Službě se 
souhlasem příslušných vlastníků, a vy uznáváte práva společnosti NovéChůvy a 
příslušných třetích stran v ní.  Bez předchozího písemného souhlasu vlastníka nesmíte 
kopírovat ani používat žádné z těchto servisních značek, ochranných známek, log nebo 
obchodních jmen. Služba obsahuje materiál chráněný domácím a mezinárodním zákonem 
o autorských právech, patentech a dalších vlastnických právech a zákonech.  Jakékoli 
použití takového proprietárního materiálu, než jak je zde povoleno, je výslovně zakázáno 
bez předchozího souhlasu společnosti NovéChůvy a / nebo příslušného držitele práv. Bez 
předchozího písemného souhlasu vlastníka nesmíte kopírovat ani používat žádné z těchto 
servisních značek, ochranných známek, log nebo obchodních jmen.


23. Stížnosti na autorská práva a autorská práva.  NoveChuvy.cz může také podle 
svého vlastního uvážení omezit přístup ke Službě a / nebo zrušit účty kohokoli, kdo poruší 
jakákoli práva duševního vlastnictví jiných, ať už se jedná o opakované porušení či nikoli.

Stížnosti na porušení autorských práv: Aniž by to omezovalo výše uvedené, mohou 
vlastníci děl chráněných autorskými právy, kteří se domnívají, že byla porušena jejich 
práva podle autorského zákona, využít určitých ustanovení zákona k nahlášení údajného 
porušení.  Pokud se domníváte, že vaše práce byla kopírována a zveřejněna nebo 
zpřístupněna prostřednictvím služby způsobem, který představuje porušení autorských 
práv, poskytněte prosím určenému zástupci NoveChuvy.cz (jak je uvedeno níže) 
následující informace:

• Elektronický nebo fyzický podpis vlastníka autorských práv nebo osoby oprávněné 

jednat jménem vlastníka autorských práv;

• Popis díla chráněného autorskými právy nebo jiného duševního vlastnictví, o kterém 

se tvrdí, že bylo porušeno, včetně adresy URL (internetová adresa) nebo jiného 
konkrétního umístění v rámci Služby, kde se nachází materiál porušující autorská 
práva. Zahrňte dostatek informací, které umožní NoveChuvy.cz lokalizovat materiál;


• Vaše adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;

• Prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že sporné použití není povoleno 

vlastníkem autorských práv nebo duševního vlastnictví, jeho zástupcem ani 
zákonem; a


• Prohlášení, že informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem 
autorských práv nebo duševního vlastnictví nebo jste oprávněni jednat jménem 
vlastníka autorských práv nebo duševního vlastnictví.


Určený pracovník:

Jméno pracovníka určeného k přijímání oznámení o domnělém porušení: Monika 
Svobodová, majitel portálu NoveChuvy.cz

Úplná adresa, kam by mělo být zasláno oznámení: 

Monika Svobodová - NovéChůvy, Ječná 39A, Praha 2 - Nové Město, 120 00 
Telefonní číslo určeného zástupce: +420 605267033 
E-mailová adresa určeného agenta: autorskaprava@novechuvy.cz 

24. Oznámení o dostupnosti softwaru pro filtrování. V souladu se zákonem o slušnosti 
komunikace jsou vš ichni už ivatelé informováni společností NoveChuvy.cz, 
poskytovatelem této interaktivní počítačové služby, že ochrana rodičovské kontroly (jako 
je počítačový hardware, software nebo filtrační služby) je komerčně dostupná.


25. Žádní příjemci třetích stran. Není-li v těchto Podmínkách použití výslovně stanoveno 
jinak, nebudou mít uživatelé těchto Podmínek použití žádné třetí strany.
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26. Úpravy Služby. Společnost NoveChuvy.cz si vyhrazuje právo na základě vlastního 
uvážení zkontrolovat, vylepšit, upravit nebo přerušit, dočasně nebo trvale službu a / nebo 
jakékoli funkce, informace, materiály nebo obsah služby bez předchozího 
upozornění. Souhlasíte s tím, že společnost NoveChuvy.cz nebude vůči vám ani žádné 
třetí straně odpovědná za jakékoli změny nebo ukončení služby nebo jakékoli její části.


27. Žádný společný podnik.  Berete na vědomí, že nejste právně spojeni s portálem 
NoveChuvy.cz žádným způsobem a žádným nezávislým dodavatelem, partnerstvím, 
společným podnikem, vztahem zaměstnavatel-zaměstnanec nebo franšízant-franšízant 
není zamýšleným nebo vytvořeným vaším použitím Služby nebo těchto Podmínek 
používání. Nebudete tedy mít ani nevyjádříte žádnou třetí stranu za to, že máte jakoukoli 
pravomoc činit jakákoli prohlášení, prohlášení nebo závazky jakéhokoli druhu nebo činit 
jakékoli kroky, které jsou pro společnost NovéChůvy závazné, s výjimkou případů 
uvedených v tomto dokumentu nebo písemně zmocněn společností NoéChůvy.  Portál 
NovéChůvy není zaměstnanecká služba nebo agentura, neslouží jako zaměstnavatel 
uživatelů a nepřijímá uživatele k zaměstnání, nezabezpečuje zaměstnání pro 
uživatele ani nevyhodnocuje či testuje uživatele pro účely zaměstnání.


28. Omezení použití.V zájmu zachování výkonu a dostupnosti Služby a vymáhání těchto 
Podmínek používání si společnost NoveChuvy.cz vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli 
důvodu omezit váš přístup ke Službě.  Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tento 
termín nahrazuje jakoukoli konkrétní nabídku společnosti NoveChuvy, a že tato omezení 
mohou být vymáhána podle vlastního uvážení společností NoveChuvy.  Pokud se 
domníváte, že tato omezení narušují legitimní používání portálu NoveChuvy v souladu s 
Podmínkami použití, postoupíte tuto obavu společnosti NoveChuvy.


29. Sponzoři třetích stran. Pokud je vaše placené členství a používání Služby placeno 
nebo dotováno nebo sponzorováno třetí stranou, mimo jiné včetně vašeho 
zaměstnavatele (společně „Sponzor třetí strany“), souhlasíte s následujícími:

(A) Propuštění sponzora třetí strany. Výslovně souhlasíte s tím, že osvobodíte sponzora 
třetí strany od jakékoli odpovědnosti za jakékoli spory, nároky, žaloby, zranění a / nebo 
škody vzniklé a / nebo jakýmkoli způsobem související s: (i) službou, včetně, bez omezení, 
všech jednání a / nebo opomenutí Uživatelů jakýmkoli způsobem využívajícím nebo 
využívajícím Službu a / nebo na Stránkách;  (ii) spory mezi uživateli;  (iii) jakékoli 
nepřesnosti, předčasnosti nebo neúplnosti podmínek způsobilosti uživatele;  (iv) jakákoli 
nepřesnost, předčasnost nebo neúplnost informací v jakékoli Zprávě spotřebitele nebo 
nesprávnost nebo nepravdivé prohlášení kteréhokoli Uživatele; (v) webové stránky třetích 
stran, mimo jiné včetně jejich dostupnosti, podmínek používání, zásad ochrany soukromí, 
informací, obsahu, materiálů, reklamy, produktů a / nebo služeb;  (vi) jakékoli zkreslení 
týkající se věku jakéhokoli Uživatele;  (vii) jakýkoli obsah uživatele, včetně, aniž by byl 
výčet omezen, jakýchkoli činů nebo spoléhání se na ostatní uživatele v souvislosti s 
takovým obsahem uživatele a / nebo jakýmikoli připomínkami uživatele ohledně 
jiných; viii) použití a sdílení jakýchkoli informací ve spotřebitelských zprávách;  (ix) Obsah 
NoveChuvy.cz a jakékoli další informace, materiály a obsah na Stránkách a / nebo získané 
použitím Služeb, mimo jiné včetně Kompendia, Blogu, stránek Facebooku, účtu Twitter, 
App Store a v Aplikacích; nebo (x) používání podpůrných podpůrných služeb. viii) použití 
a sdílení jakýchkoli informací ve spotřebitelských zprávách; (B) Odškodnění sponzora třetí 
strany.  Souhlasíte s tím, že odškodníte, hájíte a nepoškozujete sponzory třetích stran, 
včetně, bez omezení, společnost Monika Svobodová - NovéChůvy, před a proti jakýmkoli 
nárokům, požadavkům, příčinám jednání, ztrátám, výdajům, škodám a / nebo závazkům, 
včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení a soudní náklady, které vzniknou 
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sponzorovi třetí strany jakýmkoli způsobem souvisejícím s vaším: (i) jednáním a / nebo 
opomenutím na nebo mimo stránky nebo jakýmkoli použitím služby;  (ii) porušení těchto 
Podmínek používání; (iii) spory s ostatními uživateli nebo mezi nimi; (iv) používání a / nebo 
zneužití Služby, včetně, bez omezení, veškerých informací, obsahu a / nebo materiálů na 
Stránkách, Aplikacích a / nebo poskytovaných prostřednictvím Služby;  (v) porušení 
jakéhokoli platného zákona nebo nařízení;  (vi) nepřesný, předčasný, neúplný nebo 
zavádějící uživatelský obsah, mimo jiné včetně registrace, profilu, podmínek způsobilosti 
a informací předložených v souvislosti se spotřebitelskými zprávami; (vii) nesprávnosti a / 
nebo zkreslení;  (viii) použití odkazů na webové stránky třetích stran, mimo jiné včetně 
jejich dostupnosti, podmínek používání, zásad ochrany osobních údajů, informací, 
obsahu, materiálů, reklamy, produktů a / nebo služeb;  (ix) uživatelský obsah a jakékoli 
činy nebo opomenutí týkající se tohoto uživatelského obsahu;  (x) použití jakýchkoli 
informací ve spotřebitelských zprávách;  xi) využívání služeb zpracování plateb třetími 
stranami;  (xii) použití jakýchkoli služeb nebo produktů nebo jakýchkoli smluv nebo 
ujednání uzavřených nebo poskytovaných na základě informací, obsahu a / nebo 
materiálů získaných na stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek a / nebo jakýmkoli 
využitím Služby; a / nebo (xiii) používání doplňkových podpůrných služeb. Dále souhlasíte 
s tím, že budete při ochraně těchto nároků spolupracovat, jak požaduje sponzor třetí 
strany. Sponzor třetí strany si vyhrazuje právo na vlastní náklady převzít výhradní obranu a 
kontrolu nad jakoukoli záležitostí, která by jinak byla předmětem odškodnění, a v žádném 
případě nebudete vyřizovat žádný takový nárok nebo záležitost bez písemného souhlasu 
společnosti Sponzor třetí strany.


30. Zřeknutí se záruk.  V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU JE OBSAH SLUŽBY  PORTÁLU 
NOVECHUVY POSKYTOVÁN NA ZÁKLADĚ, "JAK JE" DOSTUPNÝ, "BEZ ZÁRUKY 
JAKÉKOLI DRUHÉ STRANĚ.  VYJADRUJETE VÝSLOVNĚ SOUHLAS S TÍM, ŽE 
POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY JE NA VAŠE  RIZIKO. SPOLEČNOST NOVECHUVY NEPOSKYTUJE 
ŽÁDNOU ZÁRUKU A DALŠÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŽÁDNÉ A VŠECHNY ODPOVĚDNOSTI, 
KTERÉ  SOUVISEJÍ S NÁSLEDUJÍCÍM: A) ŽE PŘÍSTUP K SLUŽBĚ BUDE NEPORUŠENÝ 
NEBO BEZ CHYB; (B) ŽE JAKÉKOLI INFORMACE, PRODUKTY NEBO SLUŽBY ZÍSKANÉ 
Z NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB BUDOU SPOLEHLIVÉ, PŘESNÉ, BEZPEČNÉ, 
DOBRÉ NEBO DOKONČENÉ;  (C) AKTUALIZACÍ UŽIVATELŮ ONLINE A OFFLINE,  V 
souvislosti se službou nebo jiným způsobem;  (D) PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ OSTATNÍCH 
TŘETÍCH STRAN NEBO OSTATNÍCH, KTEŘÍ SE NACHÁZEJÍ V NEAUTORIZOVANÉM 
PŘÍSTUPU.


31. Převzetí rizika. Při používání Služby přebíráte veškerá rizika, mimo jiné všechna rizika 
spojená s interakcemi s ostatními uživateli. Souhlasíte s tím, že budete při komunikaci s 
ostatními uživateli přijímat veškerá nezbytná opatření.


32. Upozornění.  Jakékoli oznámení nebo jiná sdělení, která mají být poskytnuta na 
základě této smlouvy, musí být písemná a musí být doručena poštovně doporučenou 
nebo ověřenou poštou, požadovaným potvrzením o vrácení nebo elektronickou poštou na 
níže uvedenou adresu.


33. Arbitráž.  Jakékoli spory, nároky, žaloby, zranění, škody, ztráty nebo škody vzniklé 
nebo jakýmkoli způsobem související s používáním nebo poskytováním Služby nebo 
těchto Podmínek používání, budou řešeny pouze závazným rozhodčím řízením a vedeny v 
souladu s těmito Podmínkami Používání a pravidla obchodního rozhodčího řízení. 
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34. Aplikace. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že dostupnost aplikace závisí na třetí 
straně, od které jste aplikaci obdrželi, např. Na Apple App Store („App Store“). Berete na 
vědomí a souhlasíte s tím, že tyto Podmínky použití jsou mezi vámi a společností 
NovéChůvy, a nikoli např. s App Store. App Store nezodpovídá za Apps, jejich obsah, 
údržbu, podpůrné služby a záruky za ně a za řešení jakýchkoli souvisejících nároků (např. 
Odpovědnost za produkt, právní soulad nebo porušení duševního vlastnictví). Souhlasíte, 
že zaplatíte všechny poplatky účtované obchodem App Store v souvislosti s aplikacemi 
(pokud existují).  Souhlasíte s tím, že budete při používání aplikací dodržovat a vaše 
licence k používání aplikací je podmíněna dodržováním všech příslušných smluvních 
podmínek třetích stran.


35. Obecná ustanovení.  Tyto Podmínky použití představují úplnou smlouvu mezi 
Uživatelem a společností NovéChůvy v souvislosti se Službou.


36. Kontakt. Společnost NovéChůvy lze kontaktovat na adrese Ječná 39A, 120 00  
Praha 2 - Nové Město 
E-mailem: info@novechuvy.cz, dotazy@novechuvy.cz, autorskaprava@novechuvy.cz 
Telefonicky ve dnech od pondělí do pátku od 8:00 - 16:30 hod.: +420 605267033. 
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