Podmínky užití webové stránky callgirlsprague.com
TYTO PODMÍNKY PRO UŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY CALLGIRLSPRAGUE.COM (dále jen
Podmínky) se především řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen
Občanský zákoník).
Poskytovatel: Prague Info Media s.r.o., IČO: 079 10 479, se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, PSČ:
140 00 zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 309729
Uživatel:

Vy, tedy osoba, která je uživatelem webové stránky: callgirlsprague.com (dále jen
Web).

Vstupem na Web nebo jakýmkoliv jiným užitím Webu se stáváte Uživatelem.
1. Obecné podmínky užívání
1.1. Poskytovatel provozuje Web, jehož prostřednictvím zprostředkovává Uživateli inzeráty
třetích stran zaměřené na služby konkrétních dívek, masážních salonů či agentur a dále
zprostředkovává i reklamu třetích stran.
1.2. Tyto Podmínky určují práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele.
2. Další definice
2.1. Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:
2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.

„Autorský zákon” znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v
účinném znění;
“Oznámení” má význam uvedený v čl. 4.7. těchto Podmínek;
„Uživatel“ je osoba, která má prostřednictvím Webu přístup k obsahu vloženému
Inzerenty;
„Inzerent“ je třetí strana, která na Web vkládá konkrétní inzeráty či reklamy
“Uživatelský obsah” znamená obsah poskytovaný na Web Inzerenty a dostupný
prostřednictvím Webu (fotky, obrázky, text, videa, soubory);
“Zákon o některých 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 účinném znění.

3. Uživatelé a užití Webu
3.1. Uživatel je povinen seznámit se s těmito Podmínkami.
3.2. Vstupem na Web a jakýmkoli užitím Webu souhlasíte jakožto Uživatel s těmito Podmínkami
a zavazujete se dodržovat pravidla v nich uvedená, včetně veškerých pravidel a dalších
podmínek, na které tyto Podmínky odkazují. Nesouhlasí-li Uživatel s těmito Podmínkami,
není oprávněn nadále užívat Web.
4. Uživatelský obsah

4.1. Za Uživatelský obsah je odpovědný vždy a jedině ten konkrétní Inzerent (a výhradně
tento Inzerent), který na Web Uživatelský obsah vložil, nikoliv Poskytovatel. Inzerent je
odpovědný za to, že je oprávněn Uživatelský obsah umístit na Web a že jím poskytnutý
Uživatelský obsah je plně v souladu s těmito Podmínkami a obecně závaznými právními
předpisy, jakož i s právy a právem chráněnými zájmy Poskytovatele, ostatních Uživatelů
a/nebo třetích osob. Inzerent zejména nesmí:
4.1.1. umístěním Uživatelského obsahu zasahovat do autorských práv, práv souvisejících s
právem autorským nebo dalších práv k duševnímu vlastnictví třetích osob;
4.1.2. umísťovat na Web Uživatelský obsah, který obsahuje pornografické dílo, které
zobrazuje nebo jinak využívá dítě, zobrazuje týrání zvířete, podněcuje k trestnému
činu nebo jej schvaluje, podněcuje k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování
jejich práv a svobod, podněcuje k potlačení práv a svobod člověka nebo podporuje
nebo propaguje hnutí, které k tomuto směřuje, jakož i veškerý další Uživatelský
obsah, který je nebo může být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
4.1.3. umísťovat na Web Uživatelský obsah, který zveřejňuje osobní nebo identifikační
údaje bez souhlasu dotčené osoby;
4.1.4. v rámci Uživatelského obsahu uvádět nepravdivé, klamavé či podvodné údaje, které
jsou způsobilé značnou měrou ohrozit vážnost jiného u ostatních, zejména poškodit jej
v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu;
4.1.5. umísťovat na Web odkaz na nelegální služby (zejména nelegální prostituci či
kuplířství) či na nelegální koupi či prodej zakázaných výrobků;
4.1.6. šířit škodlivé soubory a/nebo informace (např. jakékoliv počítačové programy určené
k poškození počítačového systému);
4.1.7. umísťovat na Web internetové linky či jiné odkazy, které přesměrují Uživatele na
internetové stránky třetích osob obsahující obsah, který nesmí být vkládán na Web dle
tohoto oddílu.
4.2. Poskytovatel je oprávněn zamítnout Inzerentovi jakýkoliv Uživatelský obsah dle svého
uvážení, zejména pak takový Uživatelský obsah, který Inzerent nesmí zveřejňovat dle
čl. 4.1. V zákonem stanovených případech pak Poskytovatel Inzerenta a jím poskytnutý
Uživatelský obsah oznámí Policii ČR.
4.3. Poskytovatel ve vztahu k Uživatelskému obsahu nevykonává jakoukoli kontrolu ani jej
nijak neupravuje. Poskytovatel je ve vztahu k Uživatelskému obsahu ukládanému na Web
Uživateli tzv. poskytovatelem služeb informační společnosti dle § 5 Zákona o některých
službách informační společnosti.
4.4. Poskytovatel není povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných
informací ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní
obsah informace.
4.5. Uživatel je srozuměn s tím, že užíváním Webu může být vystaven obsahu, který bude
považovat za nevhodný, urážející či vulgární.

4.6. Poskytovatel je oprávněn kdykoli (i bez předchozího upozornění) odstranit nebo
znepřístupnit Uživatelský obsah, pokud (i) Uživatelský obsah porušuje obecně závazné
právní předpisy nebo tyto Podmínky; a/nebo (ii) Poskytovatel z jiných důvodů a dle svého
uvážení uzná za vhodné nebo nutné Uživatelský obsah odstranit nebo znepřístupnit.
4.7. Ve vztahu k Uživatelskému obsahu porušujícímu obecně závazné právní předpisy nebo tyto
Podmínky Poskytovatel neprodleně učiní veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k
odstranění nebo znepřístupnění takového Uživatelského obsahu po obdržení oznámení o
Uživatelském obsahu (dále jen “Oznámení”), které:
4.7.1. musí
být
Poskytovateli
info@callgirlsprague.com;

doručeno

písemně

na

emailovou

adresu

4.7.2. musí obsahovat zejména: (i) identifikaci osoby, která Oznámení činí (včetně
kontaktních údajů); (ii) přesnou identifikaci Uživatelského obsahu, který porušuje
obecně závazné právní předpisy nebo tyto Podmínky; (iii) prohlášení, že předmětný
Uživatelský obsah porušuje obecně závazné právní předpisy nebo tyto Podmínky a
vysvětlení důvodů tohoto porušení (v případě tvrzeného zásahu do autorských práv, je
třeba specifikovat mj. k jakému autorskému dílu, se mají autorská práva vztahovat, která
osoba je oprávněná z autorských práv a doložit, že zveřejněním Uživatelského obsahu na
Webu došlo k neoprávněnému zásahu do těchto autorských práv); a (iv) další informace
nezbytné pro posouzení závadnosti předmětného Uživatelského obsahu;
4.8. Osoba, která činí Oznámení, odpovídá za správnost, pravdivost, úplnost a odůvodněnost
informací a za oprávněnost podání Oznámení. Není-li Oznámení podáno oprávněně nebo
obsahuje-li Oznámení nesprávné, nepravdivé, neúplné nebo neodůvodněné informace,
odpovídá osoba, která Oznámení učinila, za jakoukoli případnou újmu vzniklou
Poskytovateli, jinému Uživateli nebo jakékoliv třetí osobě.
5. Povinnosti Uživatele
5.1. Uživatel je povinen při užívání Webu dodržovat obecně závazné právní předpisy a
respektovat práva Poskytovatele i třetích osob.
5.2. Uživatel nese odpovědnost za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu vzniklou
jednáním (i opomenutím) Uživatele v rozporu s těmito Podmínkami nebo obecně závaznými
právními předpisy.
6. Práva k Webu
6.1. Poskytovatel je vlastníkem Webu.
6.2. Web je autorským dílem i databází ve smyslu Autorského zákona. Poskytovatel vykonává
veškerá majetková práva vztahující se k Webu.
6.3. Obsah Webu nelze uchovávat, upravovat, kopírovat, šířit ani k němu vykonávat jiná
majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Poskytovatel předem písemně souhlas.
6.4. Zveřejněním Uživatelského obsahu na Webu poskytuje Inzerent Poskytovateli časově a
územně neomezenou licenci k užití veškerého Uživatelského obsahu, které v rámci Webu
poskytl (zejména k veškerým fotografiím, obrázkům, videím, textům a veškerým dalším

informacím poskytnutým Inzerentem), a to ve vztahu jak k Uživatelskému obsahu, které je
autorským dílem ve smyslu Autorského zákona nebo jiným duševním vlastnictvím Uživatele,
tak k uživatelskému obsahu, který výše uvedenými právy chráněn není. Poskytovatel je
oprávněn užít výše uvedený Uživatelský obsah veškerými v dané době známými způsoby
užití, je oprávněn Uživatelský obsah užít v původní nebo zpracované či jinak změněné
podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným Uživatelským či jiným
obsahem, a to na území celého světa. Poskytovatel je oprávněn poskytnout licenci ve stejném
rozsahu jakékoli třetí osobě, a to i do zahraničí. Licence dle tohoto článku je udělena
bezplatně.
7. Následky porušení podmínek
7.1. V případě podstatného nebo opakovaného méně závažného porušení těchto Podmínek ze
strany konkrétního Uživatele je Poskytovatel oprávněn omezit práva Uživatele.
7.2. V případě velmi závažného nebo opakovaného podstatného porušení těchto Podmínek (za
velmi závažné porušení se považuje též porušení obecně závazných právních předpisů) ze
strany konkrétního Uživatele je Poskytovatel oprávněn:
7.2.1. omezit práva Uživatele; a/nebo
7.2.2. znemožnit Uživateli přístup na Web.
8. Vyloučení odpovědnosti poskytovatele
8.1. Užití Webu poskytované Poskytovatelem Uživateli je poskytováno „tak jak leží” a
Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Webu. Poskytovatel zejména
Uživateli nezaručuje, že:
8.1.1. Web bude dostupný nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;
8.1.2. Uživatelský obsah bude vždy dostupný, bude úplný, přesný a správný;
8.1.3. Uživatelský obsah bude v rámci Webu zálohován a nebude poškozen, změněn či
odstraněn;
8.1.4. Uživatelský Obsah neporušuje obecně závazné právní předpisy nebo práva či oprávněné
zájmy Uživatelů a/nebo třetích osob.
8.2. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která
Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Webu. Poskytovatel Uživateli zejména
neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu způsobenou:
8.2.1. nefunkčností, nedostupností či špatnou dostupností či funkčností nebo rychlostí Webu,
přerušením provozu a/nebo poruchou Webu;
8.2.2. stahováním Uživatelského obsahu nebo jiných informací zveřejněných na Webu;
8.2.3. počítačovými viry;
8.2.4. nedoručením, neuložením či ztrátou jakéhokoli Uživatelského obsahu;

8.2.5. službou, kterou si Uživatel objedná na základě zprostředkování přes Web;
8.2.6. ukončením provozování Webu.
8.3. Poskytovatele nenese žádnou odpovědnost za Uživatelský obsah a další informace dostupné v
rámci Webu, které byly poskytnuty a/nebo zpřístupněny Inzerenty a/nebo třetími osobami.
Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která
Uživateli vznikne v souvislosti s přístupem k Uživatelskému obsahu a/nebo dalším
informacím dle předcházející věty či s jejich používáním. Poskytovatel zejména nezaručuje,
že:
8.3.1. Uživatelský obsah a/nebo další informace jsou úplné, přesné, pravdivé a aktuální;
8.3.2. Uživatelský obsah a/nebo další informace nezasahují do osobnostních či jiných práv
třetích osob.
8.4. Kliknutím na odkazy na Webu může dojít k opuštění Webu a k přesměrování na webové
stránky třetích subjektů. Ve vztahu k webovým stránkám třetích subjektů dle
předcházející věty nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost a neodpovídá Uživateli za
jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu v souvislosti s nimi vzniklou. Poskytovatel
doporučuje Uživateli seznámit se s podmínkami používání, obchodními či jinými
podmínkami provozovatelů takových webových stránek třetích subjektů.
9. Závěrečná ustanovení
9.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit kdykoliv a bez náhrady provozování Webu.
9.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Web.
9.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Web, a to bez
předchozího upozornění Uživatele. Uživateli nevzniká nárok na náhradu jakékoli přímé či
nepřímé újmy či škody způsobené takovýmito úpravami Webu.
9.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit či doplňovat znění těchto
Podmínek. Poskytovatel informuje Uživatele o změně Podmínek na Webu případně jiným
vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Podmínek Uživatel mohl bez
nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na
Webu s tím, že ve vztahu ke každému jednotlivému Uživateli změny nabývají účinnosti
pouze, pokud Uživatel se změnou Podmínek projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany
Uživatele se považuje pokračování ve využívání Webu ze strany Uživatele i po datu určeném
Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek. Nesouhlasí-li Uživatel se změnami
Podmínek, je povinen zdržet se užívání Webu a Služeb po datu určeném Poskytovatelem jako
datum účinnosti změn Podmínek.
9.5. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Webem a jeho užíváním se
řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup a užití Webu
realizován.
9.6. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti spojené s Webem dle těchto
Podmínek mohou být převedeny na třetí osoby v souladu s obecně závaznými právními

předpisy. Převod nebo přechod práv a povinností Poskytovatele nemá vliv na platnost a
účinnost těchto Podmínek.
9.7. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto
takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení
co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena
platnost a účinnost ostatních ustanovení.
9.8. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 11.3. 2019

