
 
 
 

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK 

Provozovatelem internetových stránek www.anglictinadomobilu.cz je Vítězslav Strnad (dále 
jen jako „Provozovatel“), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen 
„Autorský zákon“) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Je 
zakázáno kopírování jakékoliv části obsahu, vzhledu či programového kódu internetových 
stránek. 

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek 
www.anglictinadomobilu.cz (dále jen jako „Podmínky“). Tyto Podmínky se vztahují na 
všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky www.anglictinadomobilu.cz. 

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické 
podstaty či obsahu stránek www.anglictinadomobilu.cz. Pouze Provozovatel má právo 
rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek. 

Některé z informací publikovaných na stránkách www.anglictinadomobilu.cz přebírá 
Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném 
případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací. 

Všechny informace zveřejněné na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy. 

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které 
mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek 
se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů. 

Použitím těchto webových stránek souhlasíte s níže uvedenými Podmínkami a pravidly pro 
používání („podmínky“). Provozovatel si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení podmínky 
kdykoli měnit, upravovat, přidávat či odstraňovat části těchto podmínek, a to i bez 
předchozího upozornění. Jakékoli takové úpravy jsou pro Vás závazné. Uživatel je povinen se 
pravidelně seznamovat se změnami těchto podmínek. Má se za to, že přístupem ke stránce 
a jejím prohlížením uživatel s podmínkami i jejich případnými změnami bezvýhradně 
souhlasí. 

MATERIÁLY NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 
Materiály na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem. Žádnou část 
obsahu ani obsah těchto webových stránek jako celek nejste oprávněni jakkoli měnit, 
distribuovat, publikovat, upravovat, přenášet, dále užívat a umísťovat, poskytovat jiným 
osobám, ani obsah těchto stránek užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez našeho 
povolení.  

Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí, aby webové stránky obsahovaly přesné, úplné a aktuální 
údaje a informace. Neposkytuje však v tomto ohledu žádné záruky ani prohlášení. 
Upozorňuje, že webové stránky mohou obsahovat nesprávné a neúplné údaje či chyby, které 
budou opraveny, jakmile je provozovatel odhalí. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za 
jakékoli chyby či opomenutí v obsahu těchto webových stránek. Stránky jsou aktualizovány. 
Provozovatel si vyhrazuje právo stránky kdykoli a bez jakéhokoli upozornění aktualizovat, 
upravovat, modifikovat, doplňovat či jinak měnit údaje obsažené na stránkách. Provozovatel 
není odpovědný za žádné informace, odkazy či dokumenty uveřejněné nebo zpřístupněné na 
webových stránkách třetích osob, což se vztahuje i na webové stránky, na které můžete přejít 
z těchto webových stránek, neodpovídá za vlastníky či provozovatele těchto externích 
webových stránek ani za způsob, jakým nakládají s osobními údaji uživatelů. 



Provozovatel nenese žádnou odpovědnost ze žádné škody či viry, které vám mohou vzniknout 
či se mohou objevit na Vašem počítačovém vybavení či jiném majetku v důsledku vašeho 
přístupu k těmto webovým stránkám, jejich používáním nebo prohlížením, případně z důvodu 
stahování jakýchkoli materiálů z těchto webových stránek. 

Je zakázáno dále šířit zvukové nahrávky na našem webu. Je možné je používat jenom pro 
svou vlastní potřebu za účelem výuky angličtiny a v rámci výuky ve třídě za pomoci učitele. 

PLATNOST LICENCE 
 
Platnost každé licence je na jeden školní rok nebo na používání dané učebnice neomezeně. Na 
dalším prodloužení je možné se dohodnout s námi individuálně. 
  
ZRUŠENÍ LICENCE 

Provozovatel si vyhrazuje právo ze systému kdykoli bez náhrady 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 
společnosti či jehož uživatel se svým jednání pokusil narušit stabilitu a chod provozovatelem 
poskytovaných služeb. 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

Každý návštěvník těchto webových stránek souhlasí s tím, že nebude narušovat standardní 
provoz či celistvost těchto webových stránek. Osobní údaje, které provozovatel při 
provozování těchto webových stránek získá, jsou považovány za důvěrné a nebudou až na 
zákonné výjimky poskytnuty třetím osobám. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za 
případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost těchto webových stránek a služeb 
na nich nabízených. Provozovatel si vyhrazuje právo změny podmínek, a to i bez předchozího 
upozornění, přístupem ke stránkám a jejich prohlížením uživatel s podmínkami a jejich 
změnami bezvýhradně souhlasí. 

DOTAZY, PODNĚTY, STÍŽNOSTI 

Dotazy, podněty a případné stížnost týkající se služeb provozovatele či podmínek užití těchto 
webových stránek mohou uživatelé zasílat prostřednictvím kontaktů uvedených na těchto 
webových stránkách. 


