Článek 1 Účel služby

Dodavatel: MEDIATEL, spol. s r.o.
Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4
tel.: 221 807 111, fax: 257 102 102
IČ: 26757052, DIČ: CZ26757052, CITIBANK 2001861100/2600.
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 91721, zapsána dne 5. 2. 2003.

1. Poskytovatelem služby mStránky je společnost MEDIATEL, spol. s r.o., se sídlem Vyskočilova 1442/1b,
140 00 Praha 4, Michle, IČ 267 570 52, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
C, vložka 91721 (dále jen „MEDIATEL“).
2. Technický servis platformy mStránky zajišťuje společnost Wirenode s.r.o., se sídlem Za Návsí 2450/11,
106 00 Praha 10, , IČ: 274 140 86, Spisová značka C 111691 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen
“Technický správce”).
3. Služba je určena pouze podnikatelům/firmám (fyzickým nebo právnickým osobám).
4. Uživatelem se může stát jakákoli firma, která se rozhodne využít služeb online publikačního systému
webových stránek mStránky. Za Uživatele a autora webových stránek v platformě mStránky se považuje osoba,
která má přístup do e-mailové schránky (dále jen „Hlavní e-mail Uživatele“) uvedené Uživatelem jako „Přihlašovací
údaje / E-mail“ při procesu registrace nových webových stránek. MEDIATEL je oprávněn před poskytnutím
svých služeb ověřit platnost a funkčnost Hlavního e-mailu Uživatele.
5. Smlouva o poskytování služeb online publikačního systému mezi Uživatelem a MEDIATELem se uzavírá
elektronicky prostřednictvím sítě Internet. Smlouva je uzavřena v okamžiku vyplnění registračního formuláře
na stránkách mStránky.cz a dokončením registračního procesu.

Článek 2 Předmět smlouvy
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e. Stránky obsahují automatické přesměrování (redirect) stránek.
f. Stránky vybízejí ke klikání na reklamní prvky či samoúčelné klikání (zobrazení stránek).
g. Stránky souvisejí s tematikou hacking a cracking, s tematikou drog a farmaceutických produktů,
s tematikou hazardních her či gamblingu, nabízejí k prodeji či propagují zbraně, munici, alkoholické
nápoje, tabákové výrobky, imitace značek, studentské práce.
		 h. Stránky mají pornografický či jinak sexuálně orientovaný obsah nebo odkazují na takto orientované
stránky.
		 i. Stránky propagují extremismus ve všech formách.
		 j. Obsah stránek je v rozporu s autorskými a jinými právy třetích osob, zejména s právy duševního vlastnictví,
právem k obchodní firmě, autorskými právy k softwaru, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům
nebo ochranným známkám.
		 k. Obsah stránek je v rozporu s trestním zákoníkem (zákon č. 40/2009 Sb.), v platném znění, nebo se zákonem
o přestupcích (č. 200/1990 Sb.), v platném znění, nebo s jinými předpisy přestupkového práva.
		 l. Stránky nejsou aktivní – na stránkách nebyl déle než 1 rok zaznamenán žádný přístup do administrace
stránek.
		 m. Uživatel graficky, funkčně, významově či jinak změní reklamu či obdobný prvek umístěný na svých
stránkách MEDIATELem.
		 n. Stránky byly založeny strojově.
		 o. Stránky byly založeny za účelem manipulace výsledků vyhledávání světových vyhledávačů nebo jeví
takový dojem.
		 p. Uživatel jinak porušuje smluvní podmínky.
5. MEDIATEL i Technický správce je oprávněn kdykoli zamezit přístup na mStránky přes jakékoli automatizované
systémy prohlížení stránek (např. autosurfy) či jiné nestandardní způsoby prohlížení stránek. MEDIATEL i Technický
Správce je oprávněn kdykoli zamezit přístup na mStránky ze sítí, ze kterých došlo k napadení či obtěžování
uživatelů nebo jinému poškozování služeb poskytovaných MEDIATELem nebo Technickým správcem.

1. Předmětem smlouvy je závazek MEDIATELu zajistit provoz nabízených služeb redakčního systému mStránky
a s tím bezprostředně souvisejících služeb Uživateli. Nabízenými službami se rozumí zřízení a provoz webových
stránek v platformě mStránky. MEDIATEL se zavazuje zajistit nepřetržitý provoz webových stránek uživatele,
tj. zajistit přístup účastníků sítě Internet k webovým stránkám Uživatele, zajistit možnost Uživatele aktualizovat
obsah svých webových stránek a zajistit další související služby.
2. Uživatel tvoří webové stránky svépomocí a mStránky využívá jako nástroj. Technická podpora ze strany
MEDIATELu není součástí bezplatné služby, jelikož ta slouží k tvorbě webových stránek výhradně svépomocí.
MEDIATEL nabízí technickou podporu zákazníkům v rámci doplňkových placených služeb.
3. Uživatel je povinen strpět na svých stránkách zásah provozovatele v podobě umístění reklamy nebo jiného Článek 5 Odpovědnost smluvních stran a náhrada škody
prvku, přičemž uživatel nesmí tuto reklamu či jiné vložené prvky nijak graficky, funkčně ani významově měnit 1. Uživatel je povinen uvádět v rámci své Internetové stránky takové údaje, které nepoškozují a ani nemohou
poškodit práva zájmy třetích osob. V případě komerčních prezentací Uživatel prohlašuje, že má oprávnění
či znevýhodňovat a jinak na tyto prvky na stránkách upozorňovat.
prodávat nebo poskytovat inzerované výrobky nebo služby a že je oprávněn užívat kontakty a další údaje
4. Všechny změny provedené při editaci webových stránek Uživatele se okamžitě projevují na jeho webových
uvedené na webové stránce. Uživatel se zavazuje na žádost MEDIATELu doložit tato svá oprávnění. Uživatel plně
stránkách v síti Internet. Veškerý obsah vložený do webových stránek je ihned publikován v síti Internet.
odpovídá za informace a materiály, které uchovává, prezentuje nebo přenáší prostřednictvím svých webových
Článek 3 Doplňkové placené služby
stránek v platformě mStránky. Odpovědnost MEDIATELu za obsah webových stránek uživatelů se řídí zákonem
1. Služby platformy mStránky mohou být poskytovány za různých podmínek. Ty mohou být upřesněny
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
ustanoveními z Všeobecných obchodních podmínek MEDIATELu, stejně jako produktovými podmínkami 2. V případě, že Uživatel použije na své Webové stránce fotografické, grafické nebo textové podklady,
placených produktů, které si Uživatel může zakoupit od společnosti MEDIATEL.
které jsou chráněny podle právních předpisů upravujících ochranu duševního vlastnictví, zejména dle autorského
2. Po vypršení platnosti placených služeb mohou být i bezplatné služby na platformě mStránky ukončeny, stránky
zákona nebo zákona o ochranných známkách, je Uživatel povinen použít pouze takové fotografické, grafické
zablokovány nebo trvale smazány, nebo do nich může být vložena MEDIATELem reklama.
a textové podklady pro inzerci, u nichž je vlastníkem autorských nebo jiných obdobných práv k duševnímu
Pořízení vlastního doménového jména
vlastnictví nebo u nichž má oprávnění od autora či vlastníka práv k duševnímu vlastnictví k jejich užití a šíření
3. V rámci služby si může Uživatel objednat vlastní doménové jméno druhého řádu (placená služba Doména
v rámci internetu. Výše uvedené platí i v případě užití písemností osobní povahy, podobizen, obrazových projevů,
pro mStránky - dále jen „Doména pro mStránky“). Cena za jednotlivé „tld“ (Top Level Domain – koncovka, např.
snímků a zvukových záznamů týkajících se třetí osoby nebo projevů její osobní povahy. MEDIATEL neodpovídá
„cz“) se řídí aktuálním ceníkem firmy MEDIATEL, platným ve chvíli objednání. V ceně je roční (pokud není uvedeno
za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu, firmě atd., kterého se dopouští Uživatel
jinak) registrace a nutná nastavení Domény pro mStránky a webové stránky v platformě mStránky. Služba
používáním názvů, které jsou již chráněny.
Doména pro mStránky je placenou službou, která se řídí příslušnými ustanoveními Všeobecných Obchodních 3. Uživatel odpovídá za správnost a úplnost údajů sdělených MEDIATELu a za včasné oznámení jakýchkoli změn
podmínek a příslušných Produktových podmínek společnosti MEDIATEL.
těchto údajů. Uživatel je povinen zajistit, že Hlavní e-mail Uživatele, na který mu budou MEDIATELem posílány
4. Doménu k mStránkám registruje podle požadavku Uživatele MEDIATEL, svým jménem a na svůj účet. Po dobu
důležité informace, je aktuální, že tuto schránku pravidelně kontroluje a její stav umožňuje přijímání a přečtení
existence Smlouvy je MEDIATEL držitelem této domény. Po ukončení platnosti Smlouvy nevzniká Uživateli
e-mailových zpráv.
na tuto doménu žádný nárok. Na základě výslovného písemného požadavku Uživatele lze za poplatek 4.MEDIATEL neodpovídá za přerušení či omezení poskytování služeb v důsledku jednání třetích osob, zásahu vyšší
pro mStránky využít doménu, která je již Uživatelem registrována, je vlastnictvím Uživatele a ani v souvislosti
moci nebo z důvodu poruchy zařízení jiných dodavatelů.
s umístěním mStránek na ni, nepřechází vlastnictví této domény na MEDIATEL.
5. MEDIATEL neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat.
5. Uživatel může být v předstihu informován o blížícím se vypršení platnosti Domény pro web, MEDIATEL 6. Uživatel odpovídá MEDIATELu za škodu, která MEDIATELu vznikla porušením této kapitoly Všeobecných
však nenese odpovědnost za případnou ztrátu doménového jména zaviněnou pozdním, chybným
podmínek užívání služeb mStránky.
nebo neúplným procesem registrace/prodloužení. Uživatel si sám překontroluje úspěšnost registrace/
Článek 6 Souhlas se zpracováním osobních údajů a osobnostní práva
prodloužení pomocí volně dostupných bezplatných služeb „Whois“.
6. V případě, že byla doména registrována MEDIATELEM na požadavek Zákazníka s využitím kontaktních údajů 1. Registrací v platformě mStránky souhlasí Uživatel se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (jméno,
příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa - dále jen „Údaje“) do databází společnosti MEDIATEL,
MEDIATELu, nevzniká tím jakákoliv odpovědnost MEDIATELU za obsah na doméně zveřejněný.
spol. s r. o., se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1442/1b, PSČ 140 00, IČ: 267 570 52, zapsaná v obchodním rejstříku
Provoz mStránek a Správa mStránek
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91721 a společnosti Wirenode s.r.o., se sídlem Za Návsí
7. Provoz mStránek a Správa mStránek jsou placené služby, které se řídí příslušnými ustanoveními Všeobecných
2450/11, 106 00 Praha 10, , IČ: 274 140 86, Spisová značka C 111691 vedená u Městského soudu v Praze jakožto
Obchodních podmínek a příslušných Produktových podmínek společnosti MEDIATEL.
správců (dále v tomto odstavci jen „společnosti“), a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely
Jednorázová úprava mStránek
společností, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných
8. Je smlouvou o dílo uzavřenou podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004
mezi Uživatelem a MEDIATELem zajišťující Uživateli odborný dozor pracovníků společnosti MEDIATEL s úpravou
Sb., a to na dobu neurčitou, resp. do doby žádosti o likvidaci Údajů. Uživatel bere na vědomí, že má práva dle
jeho webových stránek.
§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí Údajů je dobrovolné, že může bezplatně a písemně
Bezplatný provoz
kdykoliv na adrese společností požadovat likvidaci svých Údajů, má právo přístupu k osobním Údajům a právo
9. Bezplatný provoz zajišťuje provoz webových stránek mStránky příjmy z vložených reklamních a jiných prvků
na opravu těchto osobních Údajů, blokování nesprávných osobních Údajů, atd. Odvolání tohoto souhlasu
na stránky uživatele. Bezplatný provoz má obvykle dostupné všechny funkce, ty mohou být ale kapacitně
v plném rozsahu může mít za následek zrušení všech webových stránek Uživatele v platformě mStránky.
či početně omezené.
V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnosti obrátit a případně se s podnětem
Článek 4 Práva a povinnosti smluvních stran
může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Svá práva může Uživatel naplnit pouze písemnou
1. MEDIATEL je oprávněn krátkodobě přerušit či omezit poskytování služeb, zejména z důvodu nutných oprav
žádostí z Hlavního e-mailu uživatele.
a údržby. Je-li to možné, informuje MEDIATEL Uživatele o provádění uvedených činností vedoucích k přerušení 2. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že MEDIATEL i Technický správce (Wirenode s.r.o.) je oprávněn bezplatně užít
provozu s dostatečným předstihem na administračním rozhraní služby. Dále je MEDIATEL oprávněn omezit
v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, jeho jméno, příjmení,
nebo pozastavit poskytování služeb z důvodu zásahu vyšší moci (požár, povodeň apod.), z důvodu poruchy
sídlo, URL vytvořené webové stránky a výňatky z vloženého obsahu do Uživatelových stránek v platformě
zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky energie, telekomunikačního spojení atd.) či z důvodů majících původ
mStránky v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech a to pro marketingové, reklamní,
v činnosti třetích osob, jestliže těmto událostem nelze zabránit.
dokumentační a prezentační účely.
2. MEDIATEL negarantuje Uživateli dostupnost poskytovaných služeb a kvalitu služeb, zejména rychlost odezvy,
Článek
7 Závěrečná ustanovení
rychlost generování, rychlost načítání a stahování stránky apod.
3. Uživatel je povinen využívat veškeré služby nabízené MEDIATELem pouze v souladu s platnými právními 1. MEDIATEL je oprávněn tyto Produktové podmínky užívání služeb mStránky změnit. Na takovou změnu
je MEDIATEL povinen upozornit uživatele v administraci webových stránek služby, a to nejméně 30 dnů
předpisy, Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MEDIATEL, spol. s r.o., Produktové podmínky
před účinností nových Produktových podmínek. Pokud Uživatel nesouhlasí se zněním nových Produktových
pro elektronické produkty, a těmito smluvními podmínkami, a to pouze k zákonným účelům. Uchovávání,
podmínek, musí svoje webové stránky v platformě mStránky smazat a přestat tuto službu nadále používat.
přenos nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem
2. 
Uživatelské účty nelze zpětně odstranit. Uživatel z nich však může odstranit veškerá osobní data,
České republiky a dobrými mravy nebo zásadami poctivého obchodního styku, je zakázáno.
kromě své e-mailové adresy, která je použita jako název každého uživatelského účtu.
4. MEDIATEL i Technický správce si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu a bez jakéhokoli upozornění ukončit
3. Uživatel dává souhlas MEDIATELu se šířením reklamního sdělení v poskytnutém reklamním prostoru
poskytování služby Uživateli zejména za těchto podmínek:
prostřednictvím dalších produktů MEDIATELu v rámci Internetu a dalšími prostředky elektronické komunikace
		 a. Stránky jsou v rozporu s právním řádem ČR, mezinárodními smlouvami, dobrými mravy atd.
dle Smlouvy, a to všemi možnými způsoby, jež mají v povaze vybrané prostředky elektronické komunikace.
		 b. Obsah stránek narušuje funkce platformy mStránky (např. skripty apod.), a to včetně linkování stránek
do stránek (např. přes „iframe“).
		 c. Obsah stránek poškozuje dobré jméno MEDIATELU, nebo technického správce, či jejich pověst.
		 d. Obsah stránek šíří nástroje či prostředky ohrožující bezpečnost sítě Internet a datové sítě poskytovatele
nebo umožňuje jeho narušování.

31869733_Produktove_podminky_pro_uzivani_sluzeb_mStranky_2014_01

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽEB mStránky
účinné od 1. 1. 2014 sjednané jako součást Všeobecných obchodních podmínek společnosti MEDIATEL, spol. s r.o. v souladu s § 1751 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o poskytování služeb online publikačního systému uzavřené podle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku. V uvedených ustanoveních tyto Produktové podmínky pro užívání služeb mStránky produkty rozšiřují Všeobecné obchodní
podmínky společnosti MEDIATEL, spol. s r.o. a Produktové podmínky pro elektronické produkty, případně mají před jejich ustanoveními přednost jako
podmínky speciální. Pokud je produkt, který upravují tyto Produktové podmínky, prodán v rámci akční nabídky skupiny jednotlivých produktů, které
jsou nabízeny společně zpravidla za zvýhodněnou cenu (tzv. produktového balíčku), vztahují se tyto Produktové podmínky pro užívání služeb mStránky
i na produkty v produktovém balíčku. Zákazník vyjádřil svůj souhlas s těmito Produktovými podmínkami a rovněž svůj závazek k jejich dodržování využitím
služby webových stránek v platformě stránky (na adrese http://mstranky.cz) a uzavřením Smlouvy o poskytování služeb online publikačního systému.

