
 
 

Podmínky Propagační Akce „Domény” 
1. Slovníček: 

1) Propagační Akce na Službu – jedná se o Službu home.pl uvedenou v Propagačních 

Podmínkách, která byla zakoupena přes home.pl na Období Předplatného uvedeného v 

Podmínkách Propagační Akce jako součást propagačních podmínek, tzn. za propagační 

cenu uvedenou v Propagačních Podmínkách. 

2) Limit počtu Služeb zahrnutých do Propagační Akce - počet Služeb Zahrnutých v 

Propagační Akci, které může zakoupit jeden Účastník Propagační Akce pod vlastním 

jménem a pro vlastní užitek přes home.pl v rámci dané propagační akce, bez ohledu na 

to, jak je Propagační Služba Zakoupena (např. telefonicky, přes internet) a zda byl Nákup 

Propagační Služby proveden prostřednictvím jednoho nebo více účtů (Zákaznický Účet), 

zřízených tímto Účastníkem propagační akce nebo pro něj.  Není-li v těchto Podmínkách 

Propagace stanoveno jinak, budou do Limitu počtu Služeb zahrnutých do Propagační 

Akce zahrnuty také Propagační Služby nebo jiné Služby patřící do stejné Skupiny Služeb 

home.pl jako Propagační Služba, kterou Účastník Propagační Akce zakoupil v rámci 

jiných propagačních akcí organizovaných společností home.pl ode dne 26.05.2018 

(Globální Limit). 

3) Podnikatel - fyzická osoba, právnická osoba a organizační složka, která není právnickou 

osobou, jejíž samostatné právo pověřuje způsobilost k právním úkonům - vykonává pod 

svým vlastním jménem hospodářskou nebo profesní činnost. 

4) Spotřebitel – fyzická osoba využívající Služby home.pl na základě Smlouvy, kterou 

uzavřela s home.pl za účelem, který není bezprostředně spojení s její podnikatelskou 

nebo pracovní činností.  

5) Podnikatel s právy Spotřebitele - Podnikatel, který je fyzickou osobou, a který ke dni 

vstupu v platnost čl. 1 a čl. 55 zákona ze dne 31. července 2019, kterým se mění některé 

zákony za účelem snížení regulační zátěže, uzavírá Smlouvu přímo související s jeho 

podnikatelskou činností, pokud z obsahu této Smlouvy vyplývá, že pro něj nemá 

profesionální povahu, která zejména není předmětem jeho podnikání, zpřístupněném na 

základě ustanovení o Centrální evidenci hospodářské činnosti. 

6) Zákazník nebo Předplatitel - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, 

která není právnickou osobou, ale které dle zákona přísluší způsobilost k právním 

úkonům, a která využívá Služby home.pl na základě Smlouvy nebo s úmyslem používat 

Službu home.pl na základě Smlouvy. Zákazník může mít postavení Spotřebitele, 

Podnikatele, Podnikatele s právy Spotřebitele.  

7) Účastníkem propagační akce - ve smyslu Obchodních podmínek je Zákazník, který splnil 

všechny podmínky popsané v Obchodních Podmínkách Propagační Akce a získal v 

home.pl Službu zahrnutou v Propagační Akci. 



 
 

8) Obchodní Podmínky Služby zahrnuté v Propagační Akci – jedná se o podmínky týkající 

se pravidel pro používání Služby zahrnuté v Propagační Akci (jiné než dosavadní 

Podmínky), které jsou k dispozic na webových stránkách na https://ionos.cz/terms-and-

conditions/. 

9) Registrace Služby - první nákup dané Služby home.pl na první Období předplatného. 

10) Obnovení Služby – provedení dalšího nákupu dané Služby home.pl bezprostředně po 

uplynutí stávajícího Období Předplatného na další Období Předplatného. 

11) Skupina Služeb – Služby home.pl jsou vzájemně propojeny kvůli podobnému nebo 

stejnému předmětu služby. Specifikaci Skupin Služeb spolu s uvedením, které Služby 

jsou součástí příslušné Skupiny Služeb, zahrnuje Ceník. 

 

Pokud obsah těchto Podmínek Propagační Akce obsahuje jiné termíny, než které jsou 

uvedeny výše velkými písmeny, pak by tyto podmínky měly mít význam stanovený v 

Podmínkách poskytování služeb Home.pl dostupných na webové adrese 

https://ionos.cz/terms-and-conditions/. 

 

2. Popis Služeb/Služby, na které se vztahuje propagační akce:  

 
Skupina Služeb 

Home.pl, do 
které patří 

Služba zahrnutá 
do Propagační 

Akce 

Propagační 
Akce na Služby 
(název Služby 
zahrnuté do 
Propagační 

Akce shodně s 
Ceníkem) 

Období 

Předplatného na 

Služby zahrnuté do 

Propagační Akce 

 
Propagační 

cena 
 

Cena Služby 
zahrnuté do 

Propagační Akce 
vyplývající z Ceníku 

platného v den 
nabytí účinnosti 
propagační akce 

(běžná cena) 

Domény národní .cz 1 rok 170 CZK 950 CZK 
Nové globální 
domény 

.info 1 rok 134 CZK 410 CZK 

Nové globální 
domény  

.online 1 rok 26.79 CZK 950 CZK 

Nové globální 
domény  

.site 1 rok 26.79 CZK 900 CZK 

Nové globální 
domény  .fun 1 rok 26.79 CZK 630 CZK 

Nové globální 
domény  

.website 1 rok 26.79 CZK 950 CZK 

Nové globální 
domény  

.store 1 rok 187.53 CZK 1630 CZK 

Nové globální 
domény  

.tech 1 rok 187.53 CZK 1280 CZK 

Nové globální 
domény  

.cloud 1 rok 65 CZK 520 CZK 

 
3. Popis Limitu počtu Služeb zahrnutých do Propagační Akce: 

  



 
 

V rámci této akce si Účastník Propagační Akce může zakoupit Službu zahrnutou do Propagační Akce v 

množství, které není vyšší než částka uvedená v tabulce v bodě 2 výše, včetně Služeb zakoupených v 

rámci Globálního Limitu. 

 

4. Doba trvání propagační akce: 

od hod. 0:00 dne 01.04.2021 do hod. 22:00. dne 31.12.2021 

5. Obchodní podmínky obsahující pravidla propagační akce a používání Služeb zahrnutých do 

Propagační Akce:  

a. Smluvní podmínky služeb Home.pl dostupné na webové adrese: 

https://regulations.ionos.cz/podminky-site-home-pl-ionos-cz-20210104.pdf pod názvem 

Smluvní podmínky služeb Home.pl a 

b. Obchodní podmínky Služby týkající se Doménových jmen jsou k dispozici na: 

https://regulations.ionos.cz/cz-domain-names-regulations-20200513.pdf 

(Obchodní podmínky služby zahrnuté do Propagační Akce)  

6. Zákazníci, na které se propagační akce vztahuje:  

- Všichni Zákazníci 

7. Výše nebo způsob výpočtu smluvní pokuty uvedené v odstavci v bodě 67 Podmínek sítě 

Home.pl  

https://regulations.ionos.cz/podminky-site-home-pl-ionos-cz-20210104.pdf: rozdíl mezi standardní 

a propagační cenou za registraci domény. 

8. Způsob úhrady poplatku za Nákup Služby zahrnuté do Propagační Akce: 

a)  platba celé propagační ceny uvedené v tabulce v bodě 2 výše. 

9. Další podmínky: 

- v rámci propagační akce můžete Zaregistrovat pouze Služby zahrnuté do Propagační Akce. 

10. Účastník propagační akce nebo jeho právní nástupci, kteří mají v úmyslu prodloužit platnost Názvu 

Domény, který získali v rámci propagační akce na další Období předplatného, se po skončení období 

předplatného Názvu Domény, který získali v rámci propagační akce, zavazují prodloužit platnost 

Názvu Domény na další Období předplatného prostřednictvím home.pl. Prodloužení platnosti 

Názvu Domény na další Období Předplatného se uskuteční za podmínek platných v home.pl v době 

jeho úhrady, včetně úhrady částek uvedených v aktuálním Ceníku platném v home.pl v době jeho 

provedení, bez ohledu na jakékoli propagační akce, slevy, bez ohledu na jejich povahu, pokud 

home.pl nerozhodne jinak. 

 

11. Výše Poplatku za převod Doménového Jména před koncem uplynutí Období předplatného 

uvedeného v bodě 66 písm. b) Obchodních Podmínek sítě Home.pl: 

https://regulations.ionos.cz/podminky-site-home-pl-ionos-cz-20210104.pdf 

rozdíl mezi standardní a propagační cenou za registraci domény. 


