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Věc: Výzva o odstranění TZ
Vážený pane doktore,
naše společnost se na Vás obrací jako na vydavatele – provozovatele internetového portálu gisportal.cz.
Tento portál vnímáme jako nezávislou platformu, na které se shromažďují poznatky z oblasti
geoinformačních technologii. K tomuto závěru nás vedou informace uveřejněné na Vašem webu a sociálních
médiích, resp. obsah toho, jak se prezentujete navenek (viz. https://gisportal.cz/kontakt/, Vaše poslání).
Proto nás velmi zaskočila skutečnost, že se necháváte zatahovat do ryze obchodních sporů, když jste
společnosti T-MAPY spol. s r.o., která je pro naši společnost konkurentem, uveřejnili „Tiskovou zprávu“, která
nemá nic společného s posláním Vašeho portálu, s novými poznatky, či jiným vývojem v oblasti
geoinformačních technologií.
Věřím, že jako provozovatel tohoto druhu média, jste si dobře vědom, že placená reklama v internetových
vyhledávačích, která spočívá v ovlivnění pořadí vyhledávání klíčových slov (i v podobě brandu), je v dnešní
době standardní formou marketingu. Nejedná se o nic nelegálního či nekalého a tato možnost reklamy je
dostupná všem.
Uveřejněním tiskové zprávy „T-MAPY k nekalým praktikám konkurenční firmy“, jejíž obsah je přinejmenším
zavádějící, Váš portál poskytnul součinnost nekalosoutěžnímu jednání společnosti T-Mapy, které hrubě
porušuje zájmy naší společnosti, neboť zejména u laické veřejnosti je schopno navodit dojem něčeho
nelegálního, a tím ovlivnit hospodářskou soutěž. Jsme si vědomi toho, že Váš portál má vysokou návštěvnost
jak laické, tak odborné veřejnosti, tudíž dopad na naše podnikání může být podstatný.
Jelikož společnost T-MAPY porušuje ustanovení § 2976 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, budou proti ní v následujících dnech podniknuty příslušné právní kroky ve smyslu § 2988 zákona,
přičemž záleží jen na Vás, zda budeme nuceni zahájit řízení i proti Vám. Jen pro Vaši informaci, nekalosoutěžní
jednání je i uveřejnění pravdivé informace, pokud je tato informace uveřejněna tak, že je způsobilá
hospodářskou soutěž ovlivnit.
Tímto Vás proto vyzývám, abyste bezodkladně TZ „T-MAPY k nekalým praktikám konkurenční firmy “ z Vašeho
portálu a Vašich sociálních médií trvale odstranil.
Bude-li TZ na portálu a sociálních sítích přístupná ještě dne 31. 7. 2018, byli bychom nuceni zahájit právní
kroky i vůči Vám jako provozovateli portálu, který se tímto na nekalosoutěžním jednání podílí, což bychom
opravdu neradi.
S pozdravem

JUDr. Jan Zvoník
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