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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Působnost a strany. Tyto Podmínky používání platformy Whistle-blowing.cz upravují práva a 

povinnosti provozovatele této platformy, Kláry Hrdličkové, advokátky, se sídlem  Přední 

1080/3a, Brno, IČO: 87324415 („my“), a vás jakožto uživatele („vy“) při užívání této platformy. 

1.2 Definice. Níže uvedené pojmy mají v tomto dokumentu následující význam: 

1.2.1 Obsah znamená informace obsažené a přístupné v Platformě jako texty, grafiky, 

fotografie a vizualizace, další audiovizuální obsah, loga, ochranné známky a designy, 

hodnocení, komentáře, recenze, databáze apod. 

1.2.2 Platforma znamená webovou platformu Whistle-blowing.cz, dostupnou na webových 

stránkách www.whistle-blowing.cz. 

1.2.3 Podmínky znamenají tyto Podmínky používání platformy Whistle-blowing.cz. 

1.3 Vyjádření souhlasu s Podmínkami. Užíváním Platformy vyjadřujete seznámení se a souhlas s 

těmito Podmínkami. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, nejste oprávněni Platformu využívat. 

2. OBSAH A UŽÍVÁNÍ PLATFORMY 

2.1 Ochrana Platformy a Obsahu. Platforma a Obsah jsou chráněny právy duševního vlastnictví 

včetně autorských práv, práv na ochranu obchodních jmen a práv k ochranným známkám. 

2.2 Práva k Platformě. Prohlašujeme a používáním Platformy berete na vědomí, že jsme my nebo 

naši smluvní partneři oprávněným držitelem práv duševního vlastnictví k funkcím a vlastní 

Platformě a Obsahu, zejména práv k udělení souhlasu s jakýmkoli užitím Obsahu. Vyhrazujeme 

si veškerá práva k Platformě a Obsahu, která Vám nebyla výslovně udělena podle těchto 

Podmínek. 

2.3 Licence. Poskytujeme Vám pro Vaši osobní a nekomerční potřebu nevýhradní a územně a 

časově neomezené právo využívat Obsah a Platformu. Tato licence je nepřevoditelná. Nejste 

oprávněni zasahovat do zdrojového kódu Platformy a tento kód či Platformu, Obsah nebo jejich 

části dále šířit, prodávat či jiným způsobem dále poskytovat. Stejně tak nejste oprávněni 

Platformu dekompilovat, pokoušet se z ní odvozovat zdrojový kód, upravovat ji nebo z ní 

vytvářet odvozená díla.  

2.4 Nedovolené užití. Jakékoliv použití Platformy či Obsahu v rozporu s těmito Podmínkami může 

vést k naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů, vzniku povinnosti hradit nám 

způsobenou škodu, případně k uplatnění jiných práv vyplývajících nám z právních předpisů.  

2.5 Přístup k Platformě. Platformu nesmíte užívat, pokud: 

2.5.1 jste mladší 13 let;  

2.5.2 Vám užívání Platformy zakazují účinné právní předpisy. 

2.6 Změny Obsahu a Platformy. Užíváním Platformy berete na vědomí, že jsme oprávněni kdykoli 

změnit, doplnit nebo vymazat Obsah či provádět aktualizace, upgrady a vylepšovat či jinak 

měnit Platformu, a to ať už z důvodu aktualizací, pro odstranění chybné či sporné informace 

nebo i bez udání důvodu. 

2.7 Dostupnost Platformy. Platforma je dostupná ze všech zemí, není-li dále stanoveno jinak. Užití 

Platformy podléhá českému právnímu řádu. Servery, které Platforma využívá, se nachází na 

území EU. 

2.8 Bezpečnost. Pro zajištění bezpečnosti Platformy jsou v Platformě zavedena standardně 

využívaná a přiměřená bezpečnostní opatření. Tato opatření jsou pravidelně revidována a 

upravována v souladu s aktuálními technickými požadavky. 

2.9 Práva k vloženému obsahu. Pokud nahrajete obsah na Platformu, udělujete nám tímto 



nevýhradní, převoditelnou, postupitelnou, bezplatnou a celosvětovou licenci k používání, 

úpravě, spouštění, kopírování a překladu takového obsahu, a to k momentu prvního nahrání 

takového obsahu z Vaší strany. Tato licence se uděluje na dobu trvání majetkových práv 

k danému obsahu. Jakýkoli Vámi poskytnutý obsah však budeme vždy užívat pouze v souladu 

s Vašimi instrukcemi či pro jeho zobrazení v Platformě a zajištění rozvoje Platformy.  

3. PRAVIDLA CHOVÁNÍ UŽIVATELE 

3.1 Zakázaná užití. Při užívání Platformy jste povinni zejména: 

3.1.1 neužívat Platformu či Obsah v rozporu s těmito Podmínkami nebo právními předpisy; 

3.1.2 neshromažďovat Obsah a další data z Platformy bez našeho souhlasu; 

3.1.3 neužívat Platformu způsobem, který by mohl Platformu jakkoli poškodit, znemožnit její 

provoz či přetěžovat Platformu, případně poškozovat či omezovat další uživatele; 

3.1.4 neužívat Platformu způsobem, který by jakkoli narušoval naše práva či porušoval tyto 

Podmínky, popř. jakékoli další podmínky, kterými jste dle těchto Podmínek vázáni; 

3.1.5 nenahrávat do Platformy či prostřednictvím Platformy nešířit a nesdílet jakýkoliv, byť 

pouze případně škodlivý, urážlivý nebo jinak protiprávní software nebo jiný kód 

obsahující počítačový virus, spyware či malware, ani jiným způsobem nebo pod 

odlišným označením nenahrávat soubory nebo další programy, které mohou poškodit, 

změnit nebo sledovat provoz sítě či počítače v našem majetku či v majetku třetí osoby; 

3.1.6 nepokoušet se přerušit či narušit zabezpečení Platformy, její vzhled, celistvost nebo 

dostupnost, jakož i Obsah či způsoby nahrání Obsahu, nebo jiným způsobem poškodit 

Platformu nebo Obsah, účty dalších uživatelů či naše administrátorské účty, hesla 

k přístupu, servery či síťové prvky; 

3.1.7 nepokoušet se získat neoprávněný přístup k Platformě, k jiným uživatelským účtům a 

dalším počítačovým systémům, a to zejména prostřednictvím hackingu či phishingu, a 

dále se obecně nepokoušet získat přístup k jakémukoli Obsahu, který nebyl záměrně 

zpřístupněn v Platformě; 

3.1.8 nepokoušet se získávat neoprávněně jakékoli údaje o dalších uživatelích, mimo jiné 

jejich e-mailové adresy, a to zejména pro účely zasílání nevyžádaných obchodních 

sdělení; a  

3.1.9 neužívat Platformu v rozporu s dobrými mravy a obecně uznávanými pravidly používání 

služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet. 

3.2 Nápravná opatření. V případě porušení pravidel uvedených výše Vám můžeme kdykoli zrušit 

či omezit přístup k Platformě, odvolat udělenou licenci podle těchto Podmínek či odebrat Vámi 

poskytnuté údaje. Stejně tak od Vás můžeme vyžadovat okamžité zničení či odstranění všech 

převzatých částí Obsahu. Veškeré výše uvedené kroky můžeme provést i bez výzvy k nápravě.  

4. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI 

4.1 Vyloučení odpovědnosti za nefunkčnost a výpadky. Neposkytujeme jakoukoli záruku za 

funkčnost nebo dostupnost Platformy. I přes naši snahu totiž může dojít k výpadkům připojení 

a narušení bezchybného fungování Platformy. V takových výjimečných situacích nejsme 

povinni hradit jakékoliv přímé či nepřímé škody vzniklé v důsledku nefunkčnosti či 

nedostupnosti Platformy. 

4.2 Zdokonalování Platformy a přesnost Obsahu. Platforma a Obsah jsou neustále rozvíjeny a 

doplňovány, a proto jsme oprávněni je kdykoliv změnit, dočasně znepřístupnit či odstranit jejich 

různé části. Při využívání Platformy můžete ojediněle narazit na Obsah či informace, které jsou 

nepřesné či neúplné. Nemůžeme odpovídat a neodpovídáme za přesnost Obsahu ani za jakoukoli 

škodu plynoucí z využívání tohoto Obsahu nebo informací či odvolání se na něj. 

4.3 Obsah třetích stran. Platforma může umožňovat přístup na stránky třetích stran. Využitím 

odkazu na stránky třetích stran opouštíte Platformu a nemůžeme tak odpovídat za obsah, který 



Vám na těchto stránkách bude zobrazen, či důsledek užití takových stránek či obsahu.  

4.4 Náhrada újmy. Neodpovídáme za případnou způsobenou újmu a nejsme povinni hradit 

jakékoliv přímé či nepřímé škody ani ušlý zisk či náhradu ztráty dat, které by mohly Vám nebo 

jakýmkoliv třetím stranám vzniknout v případech předvídaných dle odst. 4.1 až 4.3 těchto 

Podmínek, používáním Platformy a Obsahu, změnou Obsahu či Platformy podle odst. 2.6 těchto 

Podmínek, jednáním, které není porušením těchto Podmínek, Vaším vlastním jednáním či 

opomenutím v rozporu s těmito Podmínkami, okolnostmi vylučujícími povinnost k náhradě 

újmy (vyšší moc) či v důsledku jednání nebo opomenutí třetích osob, a to včetně škody 

způsobené na zařízení, jehož prostřednictvím jste do Platformy vstupovali. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Změna Podmínek. Tyto Podmínky se mohou průběžně měnit. Berte prosím na vědomí, že při 

příštím využití Platformy mohou být Podmínky odlišné. Proto si tyto podmínky prosím pozorně 

přečtěte před každým jednotlivým využitím Platformy. Souhlas se změnou a aktuálním zněním 

Podmínek vyjádříte dalším používáním Platformy. Upravené znění Podmínek zveřejnujeme v 

Platformě. Pokud nesouhlasíte se změnou Podmínek, musíte přestat Platformu využívat. 

5.2 Účinnost. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. ledna 2021. 

 

 

 


