
Všeobecné smluvní podmínky užívání 
Služeb poskytovaných na webových stránkách www.smartchords.net (dále jen „Podmínky“) 

1. Obecná ustanovení 

1.1. Definice pojmů pro účely těchto podmínek 

1.1.1. „Poskytovatel“ služeb je Ing. Jan Štemberg, IČ: 88010554 se sídlem Zabranská 217, 

26706 Hýskov, Česká republika 

1.1.2. „Server“ představuje samotné webové stránky, veškerý související software a 

hardware umožňující funkčnost Služby a přístup ke Službě ze strany Uživatele. 

1.1.3. „Uživatel“ je osoba, která užívá služeb poskytovatele nebo která se zaregistrovala na 

serveru www.smartchords.net 

1.1.4. „Služba“ je soubor služeb, které jsou poskytovány Poskytovatelem Uživateli zahrnující 

především zobrazování a ukládání obsahu ve smyslu § 5 zákona č.480/2004 Sb., o 

některých službách informační společnosti, v účinném znění. 

1.1.5. „Uživatelský obsah“ zahrnuje veškeré informace, které uživatel vložil na Server. 

Především se jedná o Zpěvníky, Skladby a komentáře. 

1.1.6. „Skladba“ představuje soubor informací (skládající se z názvu skladby, autora, popisu 

a hudebního textu) vložených Uživatelem na Server. Součástí Skladby jsou i vložené 

akordy.  

1.1.7. „Zpěvník“ představuje soubor Skladeb sestavený Uživatelem 

1.1.8. „Registrace“ představuje proces vyplnění registračního formuláře, zejména povinných 

údajů, vyslovení souhlasu s těmito podmínkami a odesláním registračního formuláře. 

1.1.9. „Nástroje pro úpravu zobrazení“ jsou funkce umožňující přizpůsobit zobrazení 

Skladeb. Jedná se nástroje jako jsou změna velikosti písma, transpozice tónin atp. 

1.1.10. „Editor“ je nástroj na Serveru určený k tvorbě hudebních textů a manipulaci s akordy 

1.1.11. „Registrovaný uživatel“ je uživatel, který provedl Registraci 

1.1.12. „Neregistrovaný uživatel“ je uživatel, který neprovedl Registraci 

1.1.13. „Zásady ochrany osobních údajů“ je pojednání upravující práva a povinnosti 

Poskytovatele k získávání a nakládání s osobními údaji Uživatelů 

1.1.14. „Podmínky“ jsou nedílný soubor Obecných podmínek a Zásad ochrany osobních 

údajů 

1.2. Nedílnou součástí těchto všeobecných smluvních podmínek užívání (Podmínek) jsou 

Zásady ochrany osobních údajů. Vyslovením souhlasu s těmito Podmínkami vyslovuje 

Uživatel souhlas zároveň i se Zásadami ochrany osobních údajů. 

2. Poskytované služby 

2.1. Poskytovatel umožňuje Uživateli využívat následující služby 

2.1.1. Prohlížení Uživatelského obsahu a manipulace s ním pomocí Nástrojů pro úpravu 

zobrazení 

2.1.2. Tvorba vlastních Skladeb pomocí Editoru 

2.1.3. Tvorba vlastních Zpěvníků z dostupných Skladeb 
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2.1.4. Další služby dostupné na Serveru dle tam uvedených podmínek 

2.2. Oprávnění využívat Služby v odstavci 2.1 upravuje článek 4 

3. Pravidla obsahu 

3.1. K tvorbě a úpravám Uživatelského obsahu na Serveru je Uživatel oprávněn používat 

pouze Editor k tomuto účelu určený 

3.2. Uživatelský obsah publikovaný Uživatelem pomocí Služeb na Server nesmí: 

3.2.1. Porušovat autorská práva jiných Uživatelů nebo třetích osob 

3.2.2. Obsahovat vulgarismy a jiné neetické prvky 

3.2.3. Nabádat k násilí a agresi 

3.2.4. Obsahovat erotický a/nebo pornografický obsah v jakékoliv formě 

3.2.5. Obsahovat jiné prvky, než dovolí vkládat Editor 

3.3. Uživatelský obsah může být zobrazen jakýmkoliv Uživatelem Služeb 

3.4. Uživatel je oprávněn si Uživatelský obsah vytisknout nebo uložit pro svoji vlastní osobní 

potřebu 

3.5. Není dovoleno jakýmkoliv způsobem systematicky shromažďovat, kopírovat nebo stahovat 

Uživatelský obsah a publikovat ho dále v elektronické, mechanické, zvukové nebo 

jakékoliv jiné formě. V případě porušení tohoto ustanovení je Poskytovatel oprávněn 

vymáhat odškodnění za způsobené škody vzniklé tímto jednáním. 

4. Uživatelé, jejich práva a povinnosti 

4.1. Služby může využívat Registrovaný uživatel a Neregistrovaný uživatel 

4.2. Neregistrovaný uživatel může využívat služeb: 

4.2.1. Prohlížení veřejně dostupného Uživatelského obsahu na Serveru a manipulace s ním 

pomocí Nástrojů pro úpravu zobrazení 

4.3. Registrovaný uživatel může využívat služeb dostupných Neregistrovaným uživatelům dle 

čl. 4.24.2 a dále následujících sužeb: 

4.3.1. Tvorba vlastních Skladeb pomocí Editoru 

4.3.2. Tvorba vlastních zpěvníků z dostupných skladeb vlastních i skladeb ostatních 

Uživatelů 

4.3.3. Hodnocení kvality Uživatelského obsahu 

4.4. Při registraci je Uživatel povinen uvádět aktuální a platné údaje, které jej identifikují. Pokud 

Poskytovatel zjistí, že údaje nejsou pravdivé, vyhrazuje si právo zablokovat nebo smazat 

uživatelský účet takového Uživatele. 

4.5. Uživatel je odpovědný za vytvořený Uživatelský obsah. Umístěním Uživatelského obsahu 

na Server se Uživatel nezbavuje práva k Uživatelskému obsahu a je oprávněn ho dále 

měnit a mazat. 

4.6. Umístěním Uživatelského obsahu opravňuje Uživatel Poskytovatele k: 

4.6.1. automatizovanému zpracování Uživatelského obsahu 

4.6.2. veřejnému zobrazení Uživatelské obsahu na Serveru a výsledcích vyhledávání 

4.6.3. poskytnutí Uživatelského obsahu třetím stranám 

4.6.4. poskytnutí Uživatelského obsahu ostatním Uživatelům pro účely vložení do jejich 

Zpěvníku 



4.7. Uživatel je povinen zajistit soulad vkládaného Uživatelského obsahu se Zásadami 

uživatelského obsahu definovanými v článku 3. 

4.8. Poskytovatel nekontroluje oprávněnost vkládání Uživatelského obsahu Uživatelem. 

4.9. Uživatel není oprávněn měnit Uživatelský obsah vytvořený ostatními Uživateli. 

4.10. Uživatel nesmí získávat osobní údaje ostatních Uživatelů.  

4.11. Uživatelské účty nelze bez předchozího souhlasu Poskytovatele úplatně převádět, 

prodávat nebo pronajímat. 

5. Práva a povinnosti poskytovatele 

5.1. Poskytovatel odpovídá (v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých 

službách informační společnosti, v účinném znění) za obsah publikovaný Uživatelem na 

Server pouze v případě, že mohl vzhledem k okolnostem vědět, že obsah ukládaných 

informací je protiprávní nebo se prokazatelně dozvěděl o protiprávní povaze jednání 

Uživatele a neprodleně nepodnikl příslušné kroky (smazání nebo znepřístupnění 

Uživatelského obsahu) 

5.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo analyzovat a upravovat Uživatelský obsah. 

5.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo znepřístupnit, smazat nebo jinak omezit Uživatelský 

obsah, dozví-li se o protiprávní povaze Uživatelského obsahu nebo v případě zrušení 

uživatelského účtu Uživatele, který Uživatelský obsah publikoval. 

5.4. Uživatel souhlasí s tím, že je Poskytovatel kdykoliv oprávněn změnit Server i související 

poskytované služby, jejich rozsah i podmínky, a to bez předchozího upozornění Uživatele. 

V souvislosti s těmito změnami bere Uživatel na vědomí, že může dojít k omezení služeb 

nebo jejich celkovému pozastavení či zrušení. Uživateli nevzniká nárok na náhradu škod 

plynoucí z tohoto omezení. 

6. Nahlášení Uživatelského obsahu porušující podmínky 

serveru 

6.1. Nahlášení Uživatelského obsahu porušující právní předpisy musí být doručeno 

Poskytovateli písemně na emailovou adresu k tomuto účelu uveřejněnou na webových 

stránkách Poskytovatele. Dále musí nahlášení obsahovat následující informace: 

6.1.1. Údaje o osobě, která podává ohlášení, a to včetně jejich kontaktních údajů 

6.1.2. Název a typ Uživatelského obsahu 

6.1.3. Kompletní absolutní adresu URL Uživatelského obsahu 

6.1.4. Prohlášení, že daný Uživatelský obsah porušuje tyto Podmínky nebo právní předpisy 

6.1.5. Vysvětlení důvodu, proč daný Uživatelský obsah porušuje tyto Podmínky nebo právní 

předpisy 

6.1.6. V případě podezření, že Uživatelský obsah zasahuje do autorských práv, je nutné 

dále specifikovat: 

6.1.6.1. Autorské dílo, ke kterému se tato práva vztahují. 

6.1.6.2. Kdo je oprávněným z těchto práv. 

6.1.6.3. Doložení, že zveřejněním daného obsahu došlo k neoprávněnému zásahu do 

těchto práv. 



6.2. Oznamovatel je povinen uvádět v ohlášení pravdivé a odůvodněné informace 

6.3. V případě neuvedení všech náležitostí nemusí být ohlášení považování ze strany 

Poskytovatele za řádně učiněné. Poskytovatel si v takovém případě vyhrazuje právo na 

vyžádání doplňujících informací. 

6.4. Oznamovatel odpovídá za správnost, pravdivost a odůvodněnost Oznámení. V případě 

neoprávněného, nesprávného nebo neodůvodněného ohlášení nese Oznamovatel také 

odpovědnost za škodu způsobenou Poskytovateli a Uživateli, k jehož Uživatelskému 

obsahu se oznámení vztahuje. 

7. Následky porušení podmínek 

7.1. Pokud dojde k znepřístupnění nebo odstranění Uživatelského obsahu ze strany 

Poskytovatele na základě porušení Podmínek nebo právních předpisů ze strany Uživatele, 

je další užívání Služeb a Serveru podmíněno prohlášením Uživatele o souhlasu s těmito 

Podmínkami.  

7.2. V případě opakovaného porušování těchto podmínek ze strany Uživatele si Poskytovatel 

vyhrazuje právo na omezení práv Uživatele, rozsahu Služeb a zablokování či smazání 

uživatelského účtu. 

8. Odpovědnost za škodu 

8.1. Uživateli nejsou poskytovány ze strany Poskytovatele žádné záruky ohledně Služeb a 

Serveru. Není-li uvedeno jinak, jsou služby poskytovány „tak jak jsou“. Poskytovatel 

nezaručuje nepřetržitou dostupnost a plnou funkčnost služeb 24 hodin denně, sedm dní 

v týdnu. Poskytovatel také nezaručuje, že Uživatelský obsah neporušuje právní předpisy, 

práva Uživatelů nebo práva třetích osob. Navíc poskytovatel nezaručuje plnou funkčnost 

služeb a skutečnost, že Uživatelský obsah bude vždy dostupný, správný a nezměněný. 

8.2. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu či újmu, která Uživateli vznikne v souvislosti 

s užíváním Serveru či Služeb. 

9. Ochrana osobních údajů, komerční sdělení 

9.1. Osobní údaje Uživatelů chrání Poskytovatel v souladu s právními předpisy a Zásadami 

ochrany osobních údajů 

9.2. Uživatel bere na vědomí souhlasí s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány 

reklamní a propagační sdělení. 

10. Závěrečná ustanovení 

10.1. Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky a jsou vyhotoveny v českém 

jazyce. Česká verze podmínek je závazná, případné další jazykové verze těchto podmínek 

mají pouze informativní charakter. 

10.2. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tyto Podmínky. Změny nabývají 

účinnosti ke dni, který Poskytovatel určí. Podmínky nabývají ke každému Uživateli 

účinnosti pouze pokud Uživatel projeví se změnou Podmínek souhlas. Za projevení 

souhlasu se považuje pokračování ve využívání Služeb. Pokud Uživatel se změnami 



nesouhlasí, je povinen ukončit další využívání služeb k datu účinnosti změn těchto 

podmínek. 

10.3. V případě, že je nebo se stane jakékoliv ustanovení těchto podmínek neplatné nebo 

neúčinné, je plně oddělitelné od ostatních ustanovení Podmínek a nemá vliv na platnost 

ostatních ustanovení těchto Podmínek. 


