Obchodní podmínky užívání on-line aplikace Náhledovky.cz
Doporučujeme, abyste se seznámili s obsahem tohoto smluvního ujednání před vytvořením
uživatelského účtu.

I. Preambule
Tyto licenční podmínky upravují užívání internetové aplikace Náhledovky.cz, dostupné na
adrese www.nahledovky.cz. Provozovatelem aplikace je fyzická osoba podnikající podle
živnostenského zákona, IČ 88 09 15 03, pan Lukáš Blažek, Bořetice 491, PSČ 691 08. Uživatelem
aplikace Náhledovky.cz se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která si vytvoří
uživatelský účet (dále jen „uživatel“).
Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání e-mailové adresy a hesla.
Služba Náhledovky.cz je webová aplikace, jež pomáhá fotografům ve sdílení fotografií svých
klientů a minimalizuje nedorozumění v komunikaci.
Užíváním aplikace Náhledovky.cz potvrzujete, že jste si přečetli tyto obchodní podmínky,
rozumíte jejich obsahu a souhlasíte s obsahem jejich ustanovení.

II. Užívání aplikace
Po zřízení uživatelského účtu je uživatel oprávněn užívat aplikaci v plném rozsahu bezplatně
s omezením na dvě alba, a to za účelem seznámení se s jeho funkcemi. V tomto případě každé
vytvořené album expiruje (smaže se automaticky systémem) po uplynutí doby 7 dní od založení
alba. V případě účtu Premium je tato expirace alba navýšena na 30 dní od jeho založení.
Platnost účtu Premium skončí nejpozději uplynutím doby, na kterou je sjednána nebo na žádost
uživatele je poskytnuta licence za úplatu.

III. Licenční ujednání
Aplikace je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací autorským
dílem. Veškerá majetková práva k aplikaci náleží provozovateli. Provozovatel uděluje uživateli
nevýhradní licenci k používání aplikace. Licence je sjednaná v časovém rozsahu ve sjednaném
období v případech poskytnutí aplikace oproti pravidelně se opakujícím se platbám. Územní a
množstevní rozsah licence je neomezený.
Uživatel není oprávněn bez výslovného souhlasu provozovatele udělit podlicenci, postoupit
práva k užívání, nebo aplikaci zpřístupnit jiným způsobem, než vyplývá z jeho běžného užívání.
Dále aplikaci rozmnožovat za účelem jejího rozšiřování, pronajímat ani půjčovat bez
předchozího výslovného písemného souhlasu. Uživatel také není oprávněn používat aplikaci
způsobem, který je v rozporu s platnými právními předpisy a s dobrými mravy. Uživateli
nevznikají udělením licence žádná práva k ochranným známkám provozovatele nebo třetích
osob.

IV. Platební podmínky
Uživatel má kdykoliv možnost navýšení na účet Premium, má však povinnost platit licenční
poplatek provozovateli. Zaplacením tohoto poplatku získává uživatel oprávnění k výkonu
práva užívat online aplikaci Náhledovky.cz v účtu řady Premium (nikoli vlastnická práva
k samotné aplikaci). Licenční poplatek se určuje na základě ceníku provozovatele
zveřejněného na internetových stránkách. Zaplacením licenčního poplatku vznikne uživateli
právo používat aplikaci v souladu s podmínkami po dobu období, na které uživatel získal právo
používat aplikaci v řadě Premium. V účtu Zdarma (který uživatel získá automaticky po registraci)
povinnost zaplatit licenční poplatek odpadá. Po uplynutí doby, na kterou byl sjednán účet Premium
skončí funkce platné pro účet Premium a zůstanou funkce pouze pro účet Zdarma.

V. Další práva a povinnosti
Uživatel aplikace Náhledovky.cz je povinen všechny informovat o skutečnosti, že je chráněn
autorským právem. Dále je oprávněn užívat aplikaci pouze osobně nebo prostřednictvím
pověřených osob. Své přístupové údaje je uživatel povinen uchovávat v tajnosti a chránit je
před zneužitím ze strany třetích osob. V případě, že bude tato povinnost porušena, odpovídá
zcela uživatel za veškeré škody, které budou provozovateli nebo dalším uživatelům aplikace
způsobeny. Uživatel může převést licenci a všechny práva z licenčních podmínek na jiného
uživatele pouze se souhlasem provozovatele a v případě, že nový uživatel výslovně prohlásí,
že přebírá všechna práva a povinnosti, které má podle těchto licenčních podmínek původní
uživatel. Provozovatel může přenášet, zpracovávat a uchovávat údaje, které umožní
identifikaci uživatele. Dále může provozovatel svými prostředky kontrolovat, zda nedochází
k porušení těchto licenčních podmínek. V případě zjištění vady při užívání se
provozovatel zavazuje ji v co nejkratší době po oznámení odstranit.

VI. Odpovědnost za škodu
Uživatel bere na vědomí, že aplikace je poskytovaná bez výslovné záruky jakéhokoliv druhu a
provozovatel neposkytuje žádné výslovné prohlášení nebo záruky. Provozovatel nijak
nezaručuje, že funkce, které aplikace obsahuje, budou vyhovovat všem požadavkům
jednotlivého uživatele, nebo že provoz bude nerušený a bezchybný. Uživatel přebírá úplnou
zodpovědnost a riziko za výběr této aplikace. Za jakýkoliv případný ušlý zisk, příjem nebo
prodej, nebo za jakoukoliv ztrátu dat je odpovědnost provozovatele za škodu omezena do výše
licenčního poplatku, který uživatel zaplatil. Provozovatel je povinen zveřejnit včas informace
o době a délce trvání údržby a jejím rozsahu.

VII. Trvání a ukončení uživatelského účtu
Provozovatel si vyhrazuje právo uživatelský účet smazat, pokud vykazuje známky neaktivity
déle než jeden rok. U aktivních účtů je doba trvání sjednána na dobu neurčitou.

VIII. Změny licenčních podmínek
Provozovatel je oprávněn licenční podmínky průběžně aktualizovat. Úplné znění je zveřejněno
na internetových stránkách www.nahledovky.cz. Uživatel je povinen se s každým
aktualizovaným zněním seznámit. Provozovatel upozorní na výraznou změnu podmínek
nejpozději sedm dnů před jejich platností. Neprojeví-li uživatel s aktualizovanými licenčními
podmínkami do sedmi dnů nesouhlas v podobě písemné komunikace, má se za to, že s danými
podmínkami souhlasí.

IX. Závěrečné ujednání
Vytvořením uživatelského účtu dochází ke vzniku smlouvy mezi provozovatelem a fyzickou
nebo právnickou osobou. Smluvní ujednání se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká zrušením
uživatelského účtu. Vytvořením uživatelského účtu souhlasí uživatel s tímto smluvním
ujednáním, jež tvoří jeho obsah.
Aktualizováno v Bořeticích dne 10. 2. 2017.
Lukáš Blažek, IČ 88 09 15 03

