
 Zásady zákaznických recenzí 
 
 

 

1. Úvod 

1.1. Hodnocení zákazníků 
představuje subjektivní názory 
zákazníků (dále nazývaní 
„hodnotitelé“), kteří odesílají 
své recenze. Hodnotitelé ne-
reprezentují názory společnos-
ti Interhome ani nejsou spo-
lečností Interhome podporo-
váni.  
 
1.2. Společnost Interhome si 
vyhrazuje právo se zdržet 
vystavení recenzí umísťova-
ných hodnotiteli na její webové 
stránky, pokud nesplňují poky-
ny společnosti uvedené níže 
(odstavec 3 „Pravidla“). 

 
1.3. Hodnotitelé jsou povinni si 
tyto zásady pečlivě přečíst, 
jelikož představují právně 
závaznou smlouvu mezi hod-
notiteli a společností Interho-
me.   

Recenze nesmí za žádných 
okolností nahrazovat formální 
stížnost, a proto nenahrazuje 
povinnost kontaktovat společ-
nost Interhome pomocí e-
mailu nebo telefonu v případě 
jakékoli stížnosti. Proto jsou 
recenze jako právní krok vy-
loučeny z procesu stížností.  

2. Odpovědnost 

2.1. Chce-li hodnotitel napsat 
recenzi na rekreační objekt 
nebo služby společnosti Inter-
home, musí splňovat následu-
jící požadavky:  
 Hodnotitel musí být schopen 
poskytnout uspokojivé důkazy 
o uskutečněné rezervaci a 
strávení pobytu v rekreačním 
domě nebo apartmánu, jehož 
se příslušné hodnocení týká.   
 Všichni hodnotitelé musí být 
také schopni ověřit svoji identi-
tu nebo e-mailovou adresu při 
odesílání recenze.  

2.2. Hodnotitelé také musí 
odesílat hodnocení na základě 
svých skutečných názorů a 
nesmí přijímat pobídky od 
dalších osob nebo společností 
k odeslání hodnocení s cílem 
obdržení konkrétního hodno-
cení.   
 

2.3. Hodnotitelé nemají opráv-
nění využívat stránky hodno-
cení společnosti Interhome, 
pokud nedovršili 18 let a ne-
mohou uzavírat právně závaz-
né smlouvy. Společnost Inter-

home nesbírá vědomě infor-
mace o jakýchkoliv osobách 
mladších 18 let.  
 

2.4. Odesláním recenze spo-
lečnosti Interhome hodnotitel 
uděluje společnosti Interhome 
neexkluzivní, neodvolatelnou a 
bezplatnou licenci na používá-
ní obsahu recenze ve všech 
médiích na celém světě bez 
omezení.  
 

2.5. Publikace obsahu z ode-
slané recenze bude možná na 
základě výhradního uvážení 
společnosti Interhome a spo-
lečnost Interhome je oprávně-
na publikaci odmítnout. 
 

2.6. V případě právního řízení 
souvisejícího s obsahem re-
cenze dodané hodnotitelem 
společnost Interhome recenzi 
odstraní, dokud nebude dodá-
na příslušná dokumentace a 
důkaz. Recenze s takovým 
obsahem může být znovu 
zveřejněna v případě, když je 
věc vyřešena v neprospěch 
stěžující si strany.  
 
3. Pravidla 

3.1. Kdykoliv hodnotitel odešle 
svoji recenzi společnosti Inter-
home, musí tato odpovídat 
obsahovým normám společ-
nosti Interhome. Pokud hodno-
titel nesplní obsahové normy 
společnosti Interhome (viz 
odstavec 4), vyhrazujeme si 
právo hodnocení pozastavit 
bez upozornění.  
 

3.2. Obsah recenze nesmí 
narušovat ničí práva, porušo-
vat platné zákony, využívat 
urážlivé nebo jiné nevhodné 
způsoby vyjadřování.  
 

3.3. Hodnotitel souhlasí, že 
nebude používat obsah, který 
by propagoval jiné webové 
stránky, obchody, služby nebo 
produkty, které nesouvisí s 
touto webovou stránkou.  
 

3.4. Hodnotitel souhlasí, že 
nebude používat obscénní, 
obtěžující, diskriminační nebo 
nelegální obsah. Obsah hod-
notitelovy recenze musí odrá-
žet pravdu a nesmí být zavá-
dějící.  
 

3.5. Majitelé a správci rekre-
ačních objektů společnosti 
Interhome nesmí hodnotit 
rekreační objekty, které vlastní 

nebo spravují.  
 

3.6. Společnost Interhome si 
vyhrazuje právo odstranit 
obsah recenze zákazníka, 
pokud je společnost Interhome 
upozorněna, že požadavky, 
jimiž se řídí podání a/nebo 
zveřejnění obsahu příspěvku 
porušují pravidla společnosti 
Interhome ve vztahu k danému 
obsahu.  
 

3.7. Hodnotitel souhlasí, že 
nebude ve svých hodnoceních 
zanechávat odkazy na webové 
stránky, e-mailové adresy 
nebo osobní údaje (včetně 
jmen a telefonních čísel).  
 
4. Normy obsahu společnos-
ti Interhome 

4.1. Obsah hodnocení musí: 
 být přesný, když uvádí fakta  
 původní, kde uvádí názory 
  odpovídat platným zákonům  

4.2. Obsah hodnocení nesmí: 
 obsahovat materiály, které 

jsou pomlouvačné nebo ob-
těžují jiné osoby 

  obsahovat obscénní nebo 
urážlivé materiály  

 podporovat diskriminaci na 
základě rasy, pohlaví, nábo-
ženství, národnosti, politické 
orientace, fyzické neschop-
nosti, sexuální orientace ne-
bo věku  

 porušovat autorská práva, 
práva databáze nebo ob-
chodní známky jiných osob  

 obsahovat zavádějící nebo 
klamná prohlášení nebo vy-
nechávat či chybně uvádět 
identitu hodnotitele nebo 
spojení s libovolnou osobou  

 obsahovat nevyžádané nebo 
neoprávněné reklamy, pro-
pagační materiály, nevyžá-
danou poštu, spam, řetězové 
dopisy, pyramidová schéma-
ta nebo další formy žádostí 
nebo komerční reklamy a 
podobně  

 poskytovat dojem, že pochá-
zí ze společnosti Interhome, 
když tomu tak není a naru-
šovat činnosti společnosti 
Interhome jiným způsobem 

 zastupovat, podporovat nebo 
pomáhat v nezákonných čin-
nostech, například (pouze 
jako příklad) porušování au-
torských práv nebo zneuží-
vání počítačů 

 

5. Odškodnění 

5.1. Hodnotitel souhlasí, že 
odškodní společnost Interho-
me a její příslušné ředitele, 
úředníky, zaměstnance a 
příslušné třetí strany plně za 
všechny nároky, závazky, 
ztráty a výdaje třetích stran 
(včetně rozumných poplatků 
za právní zastoupení) utrpě-

ných ve spojení nebo v souvis-
losti s obsahem hodnotitelovy 
recenze nebo narušením zá-
sad hodnocení hodnotitelem.  
 
5.2. Společnost Interhome 
přísně dodržuje zásady ochra-
ny soukromí. Odesláním re-
cenze hodnotitel souhlasí, že 
společnost Interhome může 
otevírat a používat zaslaný 
obsah v souladu s těmito 
podmínkami a společnost 
Interhome souhlasí, že zveřej-
ní pouze uživatelské hodnoce-
ní s obsahem, který je v sou-
ladu s našimi publikovanými 
zásadami. 
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