Podmínky poskytování služeb
1.

DEFINICE
Pro účely těchto podmínek poskytování služeb mají níže uvedené pojmy následující
význam:
Licenční smlouva
– znamená licenční smlouvou uvedenou v čl. 8.4 Podmínek;
Neregistrovaný uživatel 
– znamená osobu, která využívá Službu či přistupuje ke
Stránkám, aniž by tak činila prostřednictvím Uživatelského účtu;
Občanský zákoník 
– znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění;
Podmínky 
– znamená tyto Podmínky poskytování služeb;
Provozovatel – znamená Khanova škola, z.s., sídlem Nad Branickým pivovarem
1180/11, 147 00 Praha 4, Česká republika, IČO 22708022, DIČ CZ22708022, spolek
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka
24889, kontaktní email: 
info@khanovaskola.cz
;
Registrační email 
– znamená adresu elektronické pošty, která byla užita při registraci
příslušného Uživatelského účtu;
Registrovaný uživatel 
– znamená osobu, která využívá Služby prostřednictví svého
Uživatelského účtu;
Služba / Služby 
– znamená službu ve smyslu § 2 Zákona o některých službách
informační společnosti, konkrétně ukládání a zpřístupňování výukových videí a
dalšího audiovizuálního obsahu Uživatelům;
Stránky
– znamená internetové stránky 
https://khanovaskola.cz
;
Uživatel 
– znamená, pokud z obsahu předmětného ustanovení Podmínek nevyplývá
jinak, Registrovaný uživatel stejně tak jako Neregistrovaný uživatel;
Uživatelský účet 
– znamená účet uvedený v čl. 4.3 Podmínek vytvořený osobou
prostřednictvím registračního formuláře na Stránkách s uvedením jedinečných
přihlašovacích údajů, jejichž prostřednictvím se daná osoba může přihlašovat na
Stránky za účelem využívání některých Služeb;
Zákon o službách informační společnosti – znamená zákon č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o
některých službách informační společnosti), v platném znění;
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2.

ÚVOD

2.1

Provozovatel je provozovatelem internetového serveru Khanovaskola.cz, dostupného
z internetové adresy: (URL) 
https://khanovaskola.cz
, prostřednictvím kterého je
uživatelům Stránek zprostředkován výukový obsah v podobě Služeb.

2.2

V případě dotazů ohledně námi poskytovaných Služeb nás můžete kontaktovat na
emailové adrese 
info@khanovaskola.cz

3.

POPIS SLUŽEB

3.1

Stránky jsou zaměřeny především na zprostředkování online výukových programů z
rozličné nabídky studijních předmětů formou naučných videí, cvičení, her a soutěží.
Naším cílem v Khanově škole je pomoci Uživatelům osvojit si nové znalosti a
vědomosti.

3.2

Některé základní služby jsou dostupné všem návštěvníkům Stránek, ale pro využití
zvláštních funkcí naší Služby je nutné vytvoření níže uvedeného Uživatelského účtu.

4.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1

Neregistrovaní uživatelé si mohou vyzkoušet základní služby Stránek. Pro využití
zvláštních funkcí je z hlediska jejich technického zabezpečení ze strany Provozovatele
nutná registrace vyžadující alespoň základní údaje o Uživatelích.

4.2

Vytvořením účtu dává Uživatel najevo, že se seznámil s těmito Podmínkami o
poskytování služeb a zavazuje se je dodržovat. V případě jejich porušení
Registrovanými uživateli si Poskytovatel vyhrazuje právo Uživatelský účet smazat
bez náhrady.

4.3

Každá osoba, která má zájem o využívání našich Služeb včetně zvláštních funkcí, si
může požádat o bezplatné založení uživatelského účtu. K registraci je nutné uvést
pouze (1) přezdívku dle vlastní volby Uživatele, (2) kontaktní emailovou adresu a (3)
přihlašovací heslo.

4.4

Registrovaný uživatel získá přístup ke zvláštním funkcím Služby, které spočívají
zejména ve sledování vlastních studijních pokroků, chytré vyhledávání, přístup na
diskusní fórum a možnosti hlášení chyb Služeb nebo Stránek Provozovateli.

5.

PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ

5.1

Uživatelé jsou povinni udržovat své registrační údaje pravdivé, úplné a aktuální.

5.2

Uživatelé jsou povinny udržovat své přihlašovací údaje, tj. kombinaci Registračního
emailu a přístupového hesla, v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám. V případě
ohrožení bezpečnosti Uživatelského účtu v důsledku vyzrazení přihlašovacích údajů
nebo jiných událostí jsou Uživatelé povinni kontaktovat Provozovatel, aby mohla být
v jeho součinnosti obnovena bezpečnost Uživatelského účtu.
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5.3

Stránky a Služby jsou Uživatelé oprávněni využívat výhradně pro nekomerční účely.
Jakékoliv komerční využiti Stránek či Služeb je podmíněno předchozím písemným
souhlasem Poskytovatele.

5.4

Uživatel odpovídá za to, že obsahem příspěvků a/nebo fotografiemi či jinými soubory
zveřejněnými v rámci příspěvků Uživatele a/nebo profilu Uživatele nebudou dotčena
práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Uživatele
neodpovídá.

5.5

Uživatel má právo svůj účet ze Stránek kdykoliv odstranit. Provozovatel se zavazuje,
že účet Uživatele odstraní ze Stránek nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti
Uživatele.

6.

PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

6.1

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah příspěvků Uživatelů a jejich
aktivity na Stránkách služby. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit příspěvky
a/nebo zamezit Uživateli přístup na Stránky, pokud příspěvky a/nebo aktivity
uživatele v rámci Stránek nejsou v souladu s těmito Podmínkami, právním řádem
České republiky, narušují dobré mravy a/nebo veřejný pořádek, a to i bez předchozí
výzvy k nápravě a bez náhrady.

6.2

Provozovatel neověřuje pravdivost Uživateli zadaných údajů. Přestože Provozovatel
používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti,
bezchybného provozu a zabezpečení systému Stránek. Provozovatel nenese žádnou
odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů.

6.3

Provozovatel není odpovědný za případnou ztrátu dat umístěných v systému Stránek.

6.4

Provozovatel nenese odpovědnost za pravdivost a přesnost údajů zadávaných třetími
osobami a zpřístupněných v rámci Služby Stránkám.

6.5

Provozovatel je oprávněn smazat Uživatelské účty a s nimi spojený uživatelský obsah,
pokud za dobu delší než 2 roky nedošlo k přihlášení ke Službě pomocí takového
Uživatelského účtu. Uživatelé berou na vědomí, že po uplynutí této doby mohou být
přezdívky, které si zvolili při registraci Uživatelského účtu, uvolněny pro případnou
registraci jiným Uživatelům.

6.6

Provozovatel je oprávněn na základě vlastního uvážení, bez předchozího upozornění a
bez udání důvodu ukončit platnost kteréhokoliv Uživatelského účtu a odstranit
jakékoliv prvky Uživatelského účtu či Uživatelského obsahu, stejně jako ukončit
provoz Stránek či poskytování Služeb. Uživatel bere na vědomí, že v důsledku výše
uvedeného postupu Poskytovatele může dojít k nenávratné ztrátě Obsahu a že
Poskytovatel za tuto ztrátu nenese žádnou odpovědnost
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7.

ODPOVĚDNOST

7.1

Provozovatel odpovídá za obsah informací uložených na žádost Uživatele pouze za
podmínky, že:
7.1.1

mohl vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět,
že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo

7.1.2

se prokazatelně dozvěděl o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací
nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky,
které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto
informací.

7.2

Provozovatel není v souladu s § 6 Zákona o službách informační společnosti povinen
dohlížet na obsah přenášených nebo ukládaných informací, nebo aktivně vyhledávat
skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informací.

7.3

Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen zajistit nepřetržitý, bezchybný
a bezpečný provoz Stránek či Služeb ani přesnost a úplnost informací na Stránkách
uvedených. Uživatel přistupuje ke Stránkám na vlastní riziko s tím, že Poskytovatel
neodpovídá za škodu či ztrátu dat způsobenou Uživateli v důsledku využití Služeb.

8.

LICENCE

8.1

Stránky jsou vlastněny a provozovány Provozovatelem. Vizuální rozhraní, grafika,
design, informace, počítačový kód, (včetně zdrojového nebo objektového kódu),
software, Služby, Obsah, vzdělávací videa a cvičení stejně jako veškeré další prvky
Stránek (také jako "
Obsah Stránek
") jsou chráněny Autorským zákonem.

8.2

Provozovatel umožňuje Uživatelům Služby (a) nahrávání a zveřejňování poznámek,
otázek, komentářů, hodnocení, recenzí, obrázků, videí a jiných audiovizuálních
materiálů (také jako"
Uživatelské příspěvky
") a (b) vytváření, nahrávání a úpravu
zdrojového kódu, a to včetně zdrojového a objektového kódu, (také jako “
Uživatelský
kód
”) (Uživatelské příspěvky a Uživatelský kód společně také jako “
Uživatelský
obsah
”).

8.3

Zveřejňování Uživatelského obsahu v podobě videí a jiných audiovizuálních
materiálů ("
A/V Obsah
") je vyhrazeno pouze vybraným Uživatelům na základě
Licenční smlouvy.

8.4

Nahráním, vložením či jiným šířením Uživatelského obsahu pomocí Stránek uděluje
Uživatel Provozovateli nevýhradní bezúplatnou převoditelnou licenci (resp.
podlicenci u Uživatelského obsahu, jehož autorem je třetí osoba) užívat Uživatelský
obsah nekomerčním způsobem po dobu trvání majetkových práv k Uživatelskému
obsahu pro účely poskytování Služeb, včetně jeho zveřejnění na Stránkách ("
Licenční
smlouva
"). Poskytovatel, jehož hlavní prioritou jsou výukové kvality A/V Obsahu,
není povinen licenci nebo podlicenci udělenou na základě Licenční smlouvy využít,
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tj. je oprávněn rozhodnout o zveřejnění A/V Obsahu výlučně na základě vlastního
uvážení.
8.5

Nahráním, vložením či jiným šířením Uživatelského obsahu, jehož autorem je třetí
osoba, Uživatel prohlašuje, že je nositelem všech oprávnění potřebných k poskytnutí
podlicence k tomuto Uživatelskému obsahu Poskytovateli na základě Licenční
smlouvy.

8.6

Licenční smlouvu lze ve vztahu k A/V Obsahu vypovědět bez udání důvodu vždy ke
dni 31. ledna a 30. června daného kalendářního roku, a to s tříměsíční výpovědní
dobou, která začíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po
doručení výpovědi Provozovateli.

8.7

Provozovatel nezaručuje bezpečnost ani důvěrnost Uživatelského obsahu.

9.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1

Tyto Podmínky a vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem
České republiky.

9.2

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky jednostranně změnit ve smyslu
§ 1752 Občanského zákoníku. Registrovaní uživatelé budou o změně informováni
upozorněním zaslaným na jejich Registrační email ne později než 3 měsíce před
nabytím účinnosti změny. V případě, že Registrovaný uživatel se změnou Podmínek
nesouhlasí, uvědomí o tom Provozovatele elektronicky prostřednictvím svého
Registračního emailu nejpozději jeden měsíc před nabytím účinnosti změny.
V opačném případě platí, že Registrovaný Uživatel se změnou Podmínek souhlasí.
Nesouhlas Uživatele se změnou Podmínek má účinek výpovědi, a to ke dni účinnosti
příslušné změny.

9.3

Jeli, nebo staneli se kterékoli ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným,
nicotným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, účinnosti ani
vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel
v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným
ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního
ustanovení.

9.4

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 21. června 2015.
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