
Podmínky poskytování a užívání služeb
pro online výukový systém „Anglická slovíčka“

platné a účinné k 14. 4. 2013

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto  podmínky (dále  jen  „Podmínky“)  upravují  pravidla  přístupu,  poskytování  a  užívání 
služeb online výukového systému „Anglická slovíčka“ (dále jen „Služba“) provozovaného ve 
formě  internetových  stránek  http://www.ajslovicka.cz/ (dále  jen  „Systém“)  a  užívaného 
v kterémkoli režimu.

1.2 Provozovatelem Systému je  Martin  Krejčí,  identifikační  číslo  72264446,  místo  podnikání 
Kurkova 1207, 182 00 Praha 8 - Kobylisy (dále jen „Provozovatel“).

1.3 Systém lze užívat v režimu anonymního přístupu, v režimu bezplatné registrace a v režimu 
placené registrace.

1.4 Variantou služeb se  rozumí  dvě  a  více  variant  služeb Systému,  které  Provozovatel  nabízí 
v Systému v režimu placené registrace,  a které  se mohou lišit  délkou poskytování  Služby, 
cenou, charakterem vzniku Služby, jakož i dalšími faktory (dále jen „Varianta služeb“).

1.5 Uživatelem  Systému  se  rozumí  každá  osoba,  která  Systém  užívá  nebo  může  užívat 
v kterémkoli režimu, není-li dále stanoveno jinak (dále jen „Uživatel“).

1.6 Registrovaným uživatelem je osoba, která Systém užívá nebo může užívat v režimu bezplatné 
registrace (dále jen „Registrovaný uživatel“).

1.7 Klientem je osoba, která Systém užívá nebo může užívat v režimu placené registrace (dále jen 
„Klient“).

1.8 Objednatelem  se  rozumí  každá  osoba,  která  objedná Variantu  služeb  do  režimu  placené 
registrace pro jednoho nebo více Uživatelů (dále jen „Objednatel“).

1.9 Fyzickou  osobou  se  pro  účely  těchto  Podmínek  rozumí  každá  fyzická  osoba,  která  není 
podnikatelem nebo která neužívá Systém v souvislosti se svojí výdělečnou činností (dále jen 
„Fyzická osoba“).

1.10 Právnickou osobou se pro účely těchto Podmínek rozumí každá osoba, která není Fyzickou 
osobou (dále jen „Právnická osoba“).

1.11 Přístupovými údaji se rozumí nezaměnitelné údaje, které po jejich zadání umožňují realizaci 
Služby v Systému a které byly získány ze Systému nebo od Provozovatele, resp. byly poté 
změněny  samotným  Registrovaným  uživatelem  nebo  Klientem  (dále  jen  „Přístupové 
údaje“).
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1.12 Registrovaný uživatel  nebo Klient při  užívání Systému v režimu bezplatné registrace nebo 
placené registrace má zřízen jeden nebo více uživatelských účtů. Systém rozlišuje dva typy 
uživatelských účtů – osobní účet a firemní účet.  Osobní účet je určen  výhradně Fyzickým 
osobám (dále jen „Osobní účet“).  Firemní účet je určen výhradně Právnickým osobám (dále 
jen „Firemní účet“). Fyzická osoba i Právnická osoba smí užívat jen pro ně určený typ účtu.

2. Režim anonymního přístupu

2.1 Režim anonymního přístupu je pro Uživatele bezplatný a není k němu zapotřebí Přístupových 
údajů.

2.2 Fyzická osoba může Systém a Službu v režimu anonymního přístupu užívat neomezeně.

2.3 Právnická osoba může Systém a Službu v režimu anonymního přístupu užít pouze za účelem 
založení Firemního účtu.

3. Režim bezplatné registrace

3.1 Režim  bezplatné  registrace  je  pro  Registrovaného  uživatele  bezplatný  a  vyžaduje  jeho 
Přístupové údaje.

3.2 Uživatel  se  může  prostřednictvím  režimu  anonymního  přístupu  v  Systému  bezplatně 
zaregistrovat a získat tak přístup do režimu bezplatné registrace. 

3.3 Registrace probíhá interakcí Uživatele se Systémem, zpravidla bez účasti Provozovatele, a 
Uživatel při ní zadává Přístupové údaje, popř. další údaje. Provozovatel si vyhrazuje právo 
tyto údaje ověřit. Po úspěšném dokončení registrace je Uživateli přidělen uživatelský účet a 
Uživatel se stává Registrovaným uživatelem.

3.4 Fyzická osoba a Právnická osoba mohou Systém a Službu v režimu bezplatné registrace užívat 
neomezeně. 

4. Režim placené registrace

4.1 Režim placeného přístupu je pro Klienta úplatný a vyžaduje jeho Přístupové údaje.

4.2 Fyzická osoba a Právnická osoba mohou Systém a Službu v režimu placené registrace užívat 
neomezeně.  Předpokladem přístupu do režimu je uzavření smlouvy na základě objednávky 
Objednatele učiněné v Systému nebo u Provozovatele.

4.3 Nemá-li  Objednatel  zřízen  Osobní  účet  nebo  Firemní  účet,  zřídí  si  jej,  popř.  požádá 
Provozovatele o jeho zřízení a Provozovatel mu jej bezplatně zřídí. 

4.4 Objednávka představuje Objednatelův návrh na uzavření  smlouvy a odvíjí  se a  vychází  z 
Provozovatelem nabízených Variant služeb.  Objednávka na prodloužení Služby představuje 
nový návrh na uzavření smlouvy.

4.5 Umožňuje-li  Systém  Variantu  služeb  s  bezodkladnou  aktivací  Služby,  popř.  s jejím 
prodloužením, je Služba aktivována popř. prodloužena bez zbytečného odkladu po obdržení 
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úplné úhrady Provozovatelem. Tato Varianta služeb je určena výhradně pro Objednatele, je-li 
Registrovaným  uživatelem  nebo  Klientem  a  objednává-li  si  přístup  do  režimu  placené 
registrace pouze pro svůj vlastní uživatelský účet.

4.6 Umožňuje-li Systém Variantu služeb s časovým posunem Služby, je Klientu umožněno Službu 
aktivovat,  popř.  prodloužit  v  určitém stanoveném časovém období  zadáním Přístupových 
údajů a tzv. Aktivačního kódu. Aktivační kód zašle po přijetí plné úhrady Provozovatelem bez 
zbytečného  odkladu  Provozovatel  Objednateli.  Neaktivuje-li  Klient  uvedenou  Službu 
v určitém stanoveném časovém období, pozbývá bez náhrady právo užívat uvedenou Službu.

4.7 Smlouva je uzavřena okamžikem obdržení plné úhrady Provozovatelem.

4.8 Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo 
od smlouvy odstoupit  bez  uvedení  důvodu a  bez  jakékoli  sankce  do 14 dnů od uzavření 
smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno Provozovateli nejpozději k poslednímu 
dni lhůty. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší, není-li právním předpisem 
stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak.

5. Práva a povinnosti Provozovatele

5.1 Provozovatel se zavazuje provozovat Systém a Službu dle těchto Podmínek.

5.2 Provozovatel se zavazuje zajišťovat technické prostředky, na kterých je Systém provozován, 
jejich servis a údržbu a bez zbytečného odkladu řešit poruchové stavy na těchto prostředcích 
vzniklé.

5.3 Provozovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu opravovat  nesprávné a neúplné údaje či 
chyby v Systému.

5.4 Provozovatel se zavazuje zálohovat datový obsah Systému včetně uživatelských dat a to s 
periodou  ne  delší  než  30  kalendářních  dnů.  V  případě  havárie  systému  a  ztráty  dat 
Provozovatel bezplatně obnoví data z poslední dostupné zálohy. 

5.5 Provozovatel se zavazuje  vyvíjet přiměřené úsilí,  aby  Systém a Služba  obsahovaly přesné, 
úplné a aktuální údaje a informace. Provozovatel si vyhrazuje výlučně pro sebe právo Systém 
a  Službu  kdykoli  a  bez  jakéhokoli  upozornění  aktualizovat,  upravovat,  modifikovat, 
doplňovat či jinak v nich měnit údaje. 

5.6 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby či opomenutí v obsahu Systému a 
neposkytuje  tak v  tomto  ohledu  žádné  záruky ani  prohlášení v  souvislosti  s  obsaženými 
nesprávnými či neúplnými údaji či chybami v Systému a Službě.  

5.7 Provozovatel  nenese  žádnou  odpovědnost  za  přímé,  nepřímé,  mimořádné či  jiné  následné 
škody způsobené  Uživatelem užíváním Systému a Služby,  a  to  i  kdyby bylo na možnost 
takových škod upozorněno předem. 

5.8 Provozovatel  nenese  žádnou odpovědnost  za  přímé,  nepřímé,  mimořádné či  jiné následné 
škody vzniklé Uživateli v souvislosti s jeho Přístupovými údaji. 

5.9 Provozovatel nenese  žádnou odpovědnost  za  přímé,  nepřímé,  mimořádné či  jiné  následné 
škody vzniklé Uživateli v důsledku poruchy na technickém zařízení Systému.
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5.10 Poskytnete-li  Uživatel  Provozovateli  v  souvislosti  s  užíváním  služeb  Systému  a  Služby 
jakákoli data, bude s nimi Provozovatel nakládat jako s nedůvěrnými a nevýlučnými. Sdělení 
či  materiály  (s  výjimkou  osobních  údajů) se  stávají  majetkem  (právem)  Provozovatele  a 
mohou jím být užívány pro jakékoli účely. Provozovateli nevzniká povinnost tato data jakkoli 
užívat a je oprávněn tyto příspěvky kdykoli dle vlastního uvážení ze Systému odstranit. Za 
poskytnutí oprávnění Provozovateli k datům a jejich využití nenáleží Uživateli (původci dat) 
žádná úplata. Provozovatel je oprávněn bezplatně užívat jakékoli myšlenky, koncepce, know-
how či postupy obsažené v jakýchkoli datech, která Uživatelé umístí do Systému. 

5.11 Provozovatel  není  odpovědný za žádné informace,  odkazy či  dokumenty uveřejněné  nebo 
zpřístupněné na webových stránkách třetích osob, což se vztahuje i na  odkazované  webové 
stránky, neodpovídá za vlastníky či provozovatele těchto jiných externích webových stránek 
ani za způsob, jakým nakládají s osobními údaji uživatelů. 

5.12 Provozovatel si vyhrazuje právo ze Systému kdykoli bez náhrady dočasně či trvale vymazat 
jakýkoli uživatelský účet, který slouží či byl vytvořen Uživatelem za účelem postoupení, ať už 
úplatného či bezúplatného jinému uživateli, slouží k páchání či napomáhání k páchání trestné 
činnosti či aktivity, která je v rozporu s obecně uznávanými etickými či morálními pravidly či 
těmito  Podmínkami či  jehož  Uživatel  se  svým jednáním pokusil  narušit  stabilitu  a  chod 
Provozovatelem poskytovaných služeb.

5.13 Provozovatel se zavazuje provozovat Systém  a Službu  nejméně po dobu 5 let od poslední 
uzavřené smlouvy s Objednatelem.

5.14 Provozovatel se zavazuje vyvíjet přiměřené úsilí k zajištění uživatelské podpory Uživatelům 
prostřednictvím Kontaktních údajů Provozovatele. 

6. Práva a povinnosti Uživatele

6.1 Uživatel se zavazuje užívat Systém a Službu dle těchto Podmínek.

6.2 Uživatel se zavazuje výlučně užívat svůj uživatelský účet (uživatelské účty) a  chránit svoje 
Přístupové údaje a data tak, aby nedošlo k porušení těchto Podmínek.

6.3 Uživatel se zavazuje činit nezbytné kroky k zabezpečení svého technického zařízení před a při 
užívání Systému.

6.4 Uživatel nesmí bez souhlasu Provozovatele zasahovat do Systému žádným způsobem, nesmí 
např.  narušovat  standardní  provoz  či  celistvost  Systému,  zatěžovat  nadměrně  technické 
prostředky Systému nepřiměřeným množstvím nebo nadměrnou frekvencí požadavků, snažit 
se získat přístup do částí Systému, do kterých mu přístup nepřísluší, vytěžovat ze Systému 
data (tzv.  data-mining) a to jak automatizovaně nebo ručně,  sdílet  svůj uživatelský účet v 
Systému  s  jakoukoli  další  osobou,  jeho  obsah jakkoli  měnit,  distribuovat,  publikovat, 
upravovat, přenášet a umísťovat či poskytovat jiným osobám. 

6.5 Uživatel se zavazuje v případě zjištění závady na Systému, která by mohla vést k výpadku 
Služby nebo zneužití dat, oznámit Provozovateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu.

6.6 Uživatel  má  neomezené právo poskytnout  Provozovateli  data. Provozovatel  může veškerá 
data od Uživatele zdarma uveřejnit či volně a neomezeně s nimi nakládat bez vystavení se 
riziku odpovědnosti či závazkům vůči Uživateli nebo třetí straně.
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6.7 Uživatel se zavazuje, že jím poskytnutá data nebudou nezákonného či nevhodného charakteru, 
a že  použije rozumné úsilí k rozpoznání a odstranění jakýchkoli virů či jiných narušujících 
mechanismů před odesláním jakýchkoli dat.

6.8 Uživatel dává výslovný souhlas Provozovatele odškodnit,  vznikne-li Provozovateli škoda a 
podnikne-li  třetí  strana  kroky  proti  Provozovateli  v  souvislosti  s daty  poskytnutými 
Uživatelem. 

6.9 Osobní  údaje,  které Provozovatel  při  provozování  Systému  Uživatelem  získá,  jsou 
považovány  za  důvěrné  a  nebudou  až  na  zákonné  výjimky  poskytnuty  třetím  osobám. 
Užíváním Systému  a poskytnutím osobních údajů  Uživatel zároveň souhlasí s poskytnutím 
svých  osobních  údajů  Provozovateli,  který  je  oprávněn  tyto  uchovat  a  použít  za  účelem 
komunikace  s  Uživatelem. Uživatel  s  použitím  a  zpracováním  takovýchto  údajů 
Provozovatelem  výslovně  souhlasí.  Uživatel  má  možnost  kdykoli  písemně  požádat  o 
vymazání svých údajů z databáze Provozovatele. 

6.10 Uživatel  je  povinen  se  pravidelně  seznamovat  se  změnami  Podmínek.  Má  se  za  to,  že 
používáním  Služby  se  Uživatel  s  Podmínkami  i  jejich  případnými  změnami  seznámil  a 
bezvýhradně souhlasí. 

7. Další ujednání

7.1 Není-li uvedeno jinak, Systém a Služby i jejich veškerý obsah je chráněn právními předpisy o 
právu autorském, ochranných známkách a jinými příslušnými předpisy České republiky a smí 
se užívat pouze v souladu s těmito Podmínkami či s informacemi v Systému, není-li k jinému 
způsobu  užívání  dán  předchozí  písemný  souhlas  Provozovatele.  Všechna  práva  jsou 
vyhrazena.

7.2 Systém, Službu ani data nelze bez souhlasu Provozovatele  ať už v plném nebo částečném 
rozsahu rozmnožovat.

7.3 Systém, Službu ani data nelze bez souhlasu Provozovatele ať už v plném nebo částečném 
rozsahu užívat ke komerčním účelům. Provozovatel souhlasí s užitím Systému a Služby za 
účelem výuky zaměstnanců anebo klientů Právnické osoby.

7.4 Dotazy,  podněty  a  případné  stížnosti týkající  se  služeb  Provozovatele  či  podmínek  užití 
Systému uplatňuje  Uživatel  prostřednictvím  Kontaktních  údajů  Provozovatele  u 
Provozovatele. 

7.5 Jestliže je některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým v 
budoucnu  stane,  namísto  takového  ustanovení  nastoupí  ustanovení,  jehož  smysl  se 
neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

7.6 Neplatností  nebo  neúčinností  kteréhokoli  ustanovení  není  dotknutá  platnost  ostatních 
ustanovení.

7.7 Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel,  a to i bez předchozího 
upozornění. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a Uživatelem vznikly před změnou či 
zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů. Změny v těchto 
Podmínkách provádí Provozovatel vydáním nových Podmínek v plném znění s datem jejich 
platnosti a účinnosti.
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7.8 Jediným  příslušným  soudem  v  jakémkoli  sporu  je  obecný  soud  Provozovatele,  a  to  za 
předpokladu, že účastníkem je podnikatel  nebo právnická osoba podle veřejného práva.  V 
ostatních případech platí, že příslušný soud je stanoven zákonem.

7.9 Tyto Podmínky se řídí právem České republiky.

7.10 Tyto Podmínky jsou platné a účinné pro Uživatele v režimu anonymního přístupu a režimu 
bezplatné registrace v okamžiku užívání  Služby.  Pro Klienty jsou tyto Podmínky platné a 
účinné od okamžiku uzavření smlouvy až do jejího skončení. 

7.11 Kontaktní  údaje  Provozovatele,  Ceník  služeb  Provozovatele,  rozsah  režimů  Systému, 
možnosti  uživatelských  účtů  a  Varianta  služeb,  jakož  i  další  nezbytné  informace  jsou 
zveřejněny v Systému.  Provozovatel si vyhrazuje právo tyto údaje kdykoli a bez jakéhokoli 
upozornění měnit.

7.12 Ceny uvedené v Ceníku služeb Provozovatele jsou konečné, tj. včetně všech daní a poplatků. 
Náklady na dodání podle těchto podmínek nese zcela Provozovatel. Způsob platby, dodání a 
plnění,  není-li  stanoveno v těchto Podmínkách jinak, si zvolí Objednatel z možností,  které 
jsou mu nabídnuty v Systému.

7.13 Tyto  Podmínky  jsou  zveřejněny  v Systému  a  Uživatel  k nim  má  zajištěn  trvalý  veřejný 
přístup.
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