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Podmínky používání 

 

SMLOUVA MEZI UŽIVATELEM A SPOLEČNOSTÍ DAVID MÜHLHANDL  
Web www.muhlhandl.cz se skládá z různých webových stránek provozovaných společností David Mühlhandl. 

Webové stránky www.muhlhand.cz jsou Vám nabídnuty pod podmínkou, že bez výhrad přijmete podmínky a 
upozornění zde uvedená. Tím, že budete webové stránky www.muhlhandl.cz používat, vyjádříte souhlas s těmito 
smluvními podmínkami a upozorněními. 

ZMĚNY TĚCHTO PODMÍNEK  
Spllečnost David Mühlhandl si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky a upozornění za jakých jsou webové stránky 
www.muhlhandl.cz nabízeny, včetně (bez omezení na) poplatků spojených s používáním těchto webových stránek. 

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN  
Webové stránky www.muhlhandl.cz mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky (“Linked Sites”). Odkazované 
stránky nejsou kontrolovány společností David Mühlhandl a tedy společnost David Mühlhandl nemá zodpovědnost 
za obsah těchto odkazovaných stránek, včetně jakýchkoliv dalších odkazů uvedených na odkazovaných stránkách či 
jakýchkoliv změn a aktualizací uvedených tamtéž. Společnost David Mühlhandl není zodpovědná za webové vysílání 
ani jinou formu přenosu získaného z jakýchkoliv odkazovaných stránek. Společnost David Mühlhandl poskytuje tyto 
odkazy pouze pro Vaše pohodlí a odkazování webové stránky neznamená schválení jejího obsahu či spojení s jejími 
provozovateli ze strany společnosti David Mühlhandl. 

ŽÁDNÉ NEZÁKONNÉ ČI ZAKÁZANÉ POUŽÍVÁNÍ  
Podmínkou Vašeho používání webových stránek www.muhlhandl.cz je záruka, že nebudete používat webové 
stránky www.muhlhandl.cz pro jakékoliv účely, které jsou nezákonné či zakázané těmito podmínkami a 
upozorněními. Webové stránky www.muhlhandl.cz nemůžete používat žádným způsobem, který by je mohl 
poškodit, znemožnit, přetížit nebo poškodit nebo být v rozporu s jinou uživatelskou stranou a využitím webových 
stránek www.muhlhandl.cz. Nesmíte získat či se pokoušet získat jakékoli materiály či informace jiným způsobem 
než tím, který je stanovený pro webové stránky www.muhlhandl.cz. 

POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB  
Webové stránky www.muhlhandl.cz mohou obsahovat služby nástěnky, chatování, novinky, diskuzní skupiny, 
komunity, osobní webové stránky, kalendáře a/nebo ostatní komunikační služby, které Vám umožní komunikovat 
s širokou veřejností nebo ve skupině (souhrnně “Communication Services”). Pokud souhlasíte, že budete používat 
komunikační služby/Communication Services jen pro psaní, posílání a přijímání zpráv a materiálů, které jsou vhodné 
a vážou se k určité komunikační službě, souhlasíte s tím, že při využívání komunikačních služeb nebudete: 

Pomlouvat, urážet, obtěžovat, sledovat, vyhrožovat ani jinak porušovat zákonná práva (jako je právo na soukromí 
a ochranu osobnosti v publikovaných materiálech) druhých. 

Publikovat, zasílat, uploadovat, distribuovat či rozšiřovat jakýkoliv nevhodný, rouhavý, hanlivý, porušující, 
nemravný, obscénní nebo nezákonný námět, jméno, materiál či informaci. 

Uploadovat soubory, které obsahují software nebo jiný materiál chráněný zákonem o duševním vlastnictví (nebo 
právem na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech pokud nevlastníte nebo nekontrolujete k tomuto práva 
nebo jste neobdrželi všechny potřebné souhlasy. 
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Uploadovat soubory, které obsahují viry, poškozené soubory nebo jiný podobný software či programy, které mohou 
poškodit činnost ostatních počítačů. 

Propagovat a nabízet k prodeji či koupi jakékoliv zboží nebo služby za účelem podnikání, pokud komunikační služby 
takovéto zprávy specificky nepovolují. 

Provádět nebo přeposílat průzkumy, soutěže, pyramidové hry či řetězové dopisy. 

Stahovat jakékoli soubory poslané jiným uživatelem komunikačních služeb, o nichž víte, nebo byste měli vědět, že 
nemohou být takovýmto způsobem zákonně šířeny. 

Falšovat nebo odstranit jakékoli znaky autorství, legální či jiné náležité informace nebo vlastnická označení, 
označení původu či zdroje softwaru nebo jiný materiál obsažený v uploadovaném souboru. 

Omezovat nebo bránit jakémukoli jinému uživateli v používání a využívání komunikačních služeb. 

Porušovat pravidla chování nebo jiné směrnice, které mohou být používány pro určité komunikační služby. 

Získávat nebo jinak sbírat informace o druhých, včetně e-mailových adres, bez jejich souhlasu. 

Porušovat jakékoliv příslušné zákony a předpisy.  
Společnost David Mühlhandl nemá žádnou povinnost sledovat komunikační služby. Nicméně si společnost David 
Mühlhandl vyhrazuje právo posoudit materiály poslané přes komunikační služby a odstranit jakýkoli materiál podle 
vlastního uvážení. Společnost David Mühlhandl si vyhrazuje právo ukončit Váš přístup ke kterékoli nebo všem 
komunikačním službám, a to kdykoliv bez předcházejícího upozornění a z jakéhokoliv důvodu. 

Společnost David Mühlhandl si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakoukoliv informaci potřebnou k dodržení 
kteréhokoliv příslušného zákona, nařízení, soudního řízení či vládního požadavku nebo k upravení, odmítnutí 
odeslání či odstranění jakýchkoliv informací nebo materiálů - veškerých nebo jen některých částí, podle svého 
vlastního uvážení. 

Při zveřejňování jakýchkoliv osobních údajů o Vás nebo Vašich dětech ve kterékoli komunikační službě dbejte vždy 
zvýšené opatrnosti. Společnost David Mühlhandl nekontroluje ani neschvaluje obsah, vzkazy či informace ve 
kterékoli komunikační službě a tedy se výslovně vzdává jakékoliv zodpovědnosti za jejich obsah a za jakékoli akce 
vzniklé na základě Vaší účasti ve kterékoli komunikační službě. Správci a hostitelé nejsou oprávněnými mluvčími 
společnosti David Mühlhandl, jejich názory nemusí nutně vyjadřovat názory společnost David Mühlhandl. 

Materiály uploadované do komunikačních služeb mohou podléhat omezení použití, reprodukce a / nebo 
rozšiřování. Pokud tyto materiály stahujete, jste zodpovědní za plnění těchto omezení. 

MATERIÁLY POSKYTOVANÉ SPOLEČNOSTÍ DAVID MÜHLHANDL NEBO ZASLANÉ NA WEBOVÉ 
STRÁNKY WWW.MUHLHANDL.CZ  
Společnost David Mühlhandl neprohlašuje, že je vlastníkem materiálů, které poskytujete společnosti David 
Mühlhandl (včetně zpětné vazby a návrhů) nebo posíláte, uploadujete, vkládáte nebo odesíláte na jakoukoliv 
webovou stránku společnosti David Mühlhandl nebo její přidružené služby (souhrnně “submissions”). Avšak tím, že 
pošlete, uploadujete, zadáte, poskytnete nebo zadáte Vaše potvrzení, zaručujete společnosti David Mühlhandl, 
jejím spolupracujícím osobám a potřebným sublicencím práva k používání Vašeho zadání/Submission v souvislosti 
s provozováním jejich internetové činnosti včetně neomezených práv ke: kopírování, šíření, přenosu, veřejnému 
zobrazení a předvádění, reprodukování, upravování, překládání a reformátování Vašeho zadání/Submission a k 
zveřejňování Vašeho jména v souvislosti s Vaším zadáním. 
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Tak, jak je zde uvedeno, nebude v souvislosti s použitím Vašeho zadání/Submission vyplacena žádná náhrada. 
Společnost David Mühlhandl nemá žádnou povinnost zveřejnit nebo použít jakékoliv přihlášení a může jakékoliv 
toto zadání odstranit podle svého uvážení. 

Zasláním, uploadováním, vložením, poskytnutím nebo potvrzením Vašeho zadání zaručujete, že vlastníte nebo jinak 
kontrolujete práva k Vašemu zadání tak, jak je popsáno v této části, včetně neomezených práv potřebných k 
poskytnutí, zaslání, uploadování, vložení nebo potvrzení Vašeho zadání. 

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI  
INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ ČI DOSTUPNÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 
www.muhlhandl.cz MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI ČI TYPOGRAFICKÉ CHYBY, ZMĚNY INFORMACÍ JSOU ZDE 
PRAVIDELNĚ PROVÁDĚNY. SPOLEČNOST DAVID MÜHLHANDL A NEBO JEJÍ DODAVATELÉ MOHOU KDYKOLIV 
PROVÁDĚT ZPŘESNĚNÍ A NEBO ZMĚNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH www.muhlhandl.cz. RADY ZÍSKANÉ 
PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK www.muhlhandl.cz BY NEMĚLY BÝT BEZ ZVÁŽENÍ POUŽITY K OSOBNÍM, 
LÉKAŘSKÝM, PRÁVNÍM ČI FINANČNÍM ROZHODNUTÍM. PRO KONKRÉTNÍ RADU, ODPOVÍDAJÍCÍ VAŠÍ SITUACI, BYSTE 
SE MĚLI OBRÁTIT NA PATŘIČNÉHO ODBORNÍKA. 

SPOLEČNOST DAVID MÜHLHANDL A NEBO JEJÍ DODAVATELÉ NEZARUČUJÍ VHODNOST, SPOLEHLIVOST, 
DOSTUPNOST, VČASNOST A PŘESNOST INFORMACÍ, SOFTWARU, PRODUKTŮ, SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKY 
OBSAŽENÝCH ZA JAKÝMKOLIV ÚČELEM NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH www.muhlhandl.cz V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU 
POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY JSOU TAKOVÉ INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY, SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ 
GRAFIKA POSKYTOVÁNY “TAK JAK JSOU”, BEZ ZÁRUKY ČI PODMÍNKY JAKÉHOKOLIV DRUHU. SPOLEČNOST DAVID 
MÜHLHANDL A NEBO JEJÍ DODAVATELÉ SE TÍMTO ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK VZHLEDEM K TĚMTO 
INFORMACÍM, SOFTWARU, PRODUKTŮM, SLUŽBÁM A SOUVISEJÍCÍ GRAFICE, VČETNĚ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK 
PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU, NÁROKU A NEPORUŠENÍ. 

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝMI ZÁKONY NEJSOU SPOLEČNOST DAVID MÜHLHANDL A NEBO JEJÍ 
DODAVATELÉ ZODPOVĚDNI ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI 
JINÉ ŠKODY VČETNĚ ODŠKODNĚNÍ ZA ZTRÁTU POUŽITELNOSTI, DAT NEBO ZISKU VYPLÝVAJÍCÍ Z / VE SPOJENÍ S 
POUŽÍVÁNÍM ČI VÝKONNOSTÍ WEBOVÝCH STRÁNEK SPOLEČNOSTI DAVID MÜHLHANDL, KVŮLI PRODLENÍ NEBO 
NEMOŽNOSTI POUŽÍT WEBOVÉ STRÁNKY www.muhlhandl.cz NEBO PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB, POSKYTOVÁNÍ NEBO 
SELHÁNÍ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SLUŽEB NEBO KVŮLI JAKÉKOLIV INFORMACI, SOFTWARU, PRODUKTU, SLUŽBĚ A 
SOUVISEJÍCÍ GRAFICE ZÍSKANÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH www.muhlhandl.cz NEBO JINAK VYPLÝVAJÍCÍ Z 
POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK, AŤ ZALOŽENÉ NA SMLOUVĚ, BEZPRÁVÍ, NEDBALOSTI, PŘÍSNÉ 
ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, I KDYŽ SPOLEČNOST DAVID MÜHLHANDL NEBO JEJÍ DODAVATELÉ BYLI SEZNÁMENI S 
MOŽNOSTMI ŠKOD. PROTOŽE NĚKTERÉ STÁTNÍ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ 
ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ČI NÁHODNÉ ŠKODY, VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. 
JSTE-LI NESPOKOJENI S JAKOUKOLIV ČÁSTÍ WEBOVÝCH STRÁNEK www.muhlhandl.cz NEBO S NĚJAKOU Z VÝŠE 
UVEDENÝCH PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ, JEDINÝM ŘEŠENÍM JE PŘESTAT POUŽÍVAT WEBOVÉ STRÁNKY 
www.muhlhandl.cz. KONTAKT: info@muhlhandl.cz. 

 
UKONČENÍ/OMEZENÍ PŘÍSTUPU  
Společnost David Mühlhandl si vyhrazuje právo ukončit dle svého uvážení Váš přístup na webové stránky 
www.muhlhandl.cz a k souvisejícím službám nebo jakékoliv jejich části a to kdykoliv, bez upozornění. OBECNĚ V 
maximálním možném rozsahu, který povoluje zákon, se tato smlouva řídí zákony státu Washington, USA a tímto 
souhlasíte s výhradní soudní jurisdikcí a soudní příslušností k soudu v King County, Washington, USA ve všech věcech 
sporů vyplývajících nebo souvisejících s používáním webových stránek www.muhlhandl.cz. Používání webových 
stránek www.muhlhandl.cz je neoprávněné pod kteroukoliv soudní jurisdikcí, která neuvede v platnost všechna 
opatření těchto podmínek, včetně tohoto odstavce. Potvrzujete, že neexistuje žádné společné podnikání, 
partnerství, pracovní poměr ani agenturní vztah mezi Vámi a společností David Mühlhandl vzniklé na základě této 
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smlouvy nebo používání webových stránek www.muhlhandl.cz. Uplatňování této smlouvy je řízeno platnými 
zákony, žádná informace obsažená v této smlouvě není v rozporu s povinností společnosti David Mühlhandl řídit se 
vládními, soudními a právními zákonnými požadavky spojenými s Vaším užíváním webových stránek 
www.muhlhandl.cz a informacemi poskytnutými či shromážděnými společností David Mühlhandl s ohledem na 
takovéto použití. Pokud kterákoli část této smlouvy bude uznána za neplatnou nebo právně neúčinnou v souladu s 
platnými zákony včetně zřeknutí se záruk a omezení odpovědnosti, jak je uvedeno výše, bude toto neplatné či 
neúčinné ustanovení považováno za nahrazené platným, vykonavatelným ustanovením, které nejlépe odpovídá 
smyslu původního předpisu a zbytek smlouvy zůstane v platnosti. Pokud není uvedeno jinak, představuje tato 
smlouva celé ujednání mezi uživatelem a společností David Mühlhandl s ohledem na webové stránky 
www.muhlhandl.cz a také nahrazuje veškerou předchozí nebo současnou komunikaci a návrhy, ať již elektronické, 
ústní či psané mezi uživatelem a společností David Mühlhandl s ohledem na webové stránky www.muhlhandl.cz. 
Tištěná verze této smlouvy a všech poznámek dodaných v elektronické podobě je přípustná ve všech soudních nebo 
administrativních jednáních založených na nebo vztahujících se k této smlouvě v tom samém rozsahu a za těch 
samých podmínek, jako jiné obchodní dokumenty a záznamy původně pořízené a uchovávané v tištěné podobě. 
Výslovným přáním zúčastněných stran je, aby tato smlouva a všechny související dokumenty byly pořizovány v 
angličtině. 

POZNÁMKY K AUTORSKÝM PRÁVŮM A OCHRANNÝM ZNÁMKÁM:  
Veškerý obsah webových stránek www.muhlhandl.cz je chráněn autorským právem, anebo jejích dodavatelů. 
Všechna práva vyhrazena. 

OCHRANNÉ ZNÁMKY  
Názvy skutečných společností a produktů uvedené v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami jejich 
příslušných vlastníků. 

Příklady společností, organizací, produktů, lidí a událostí zde popsaných jsou smyšlené. Souvislost s jakoukoli 
skutečnou společností, organizací, produktem, osobou nebo událostí není zamýšlena ani by neměla být vyvozována. 

Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena. 

POZNÁMKY A POSTUPY PŘI PORUŠOVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV  
Podle čl. 17, sbírky zákonů Spojených států, § 512 c) 2), by mělo být oznámení o porušení autorských práv 

odesláno jmenovanému zástupci poskytovatele služeb. VEŠKERÉ DOTAZY IRELEVANTNÍ PRO TENTO POSTUP 

ZŮSTANOU BEZ ODEZVY. Viz sdělení a postup při porušování autorských práv. 

 

V Brně 1. 1. 2015 

 

         v.r. 

         David Mühlhandl, majitel 
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