Skillmea – Podmínky poskytování služeb
1.

Podmínky poskytování služeb

1.1.

Vítejte ve Skillmea! Tyto podmínky poskytování služeb (dále jen „Smlouva“ nebo „Podmínky“)
jsou smlouvou mezi vámi („vy“) a společností Skillmea s.r.o., IČO: 171 63 587, se sídlem
Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 367578 („Skillmea“ nebo
„my“) a našimi přidruženými společnostmi. Skillmea je platforma, která poskytuje online
vzdělávací služby v oblasti informačních technologií a dalších oblastech svým uživatelům (dále
jen „Uživatelé“). Musíte si přečíst, odsouhlasit, potvrdit a přijmout všechny podmínky
obsažené v této Smlouvě, abyste mohli používat naše webové stránky a všechny přidružené
webové stránky, včetně mobilních webových stránek a aplikací, které vlastníme a provozujeme
my, naši právní předchůdci nebo právní nástupci, nebo naše přidružené společnosti (souhrnně
„Platforma“), účastnit se našich vzdělávacích kurzů (dále jen „Kurzy“) prostřednictvím
Platformy a používat všechny služby, aplikace, software, funkce a produkty, které jsou
přístupné prostřednictvím naší Platformy a které odkazují na tuto Smlouvu (společně s
Platformou „Služby“), ať už jsou poskytovány námi nebo našimi přidruženými společnostmi.
Materiály obsažené v této Platformě jsou chráněny příslušnými obecně závaznými předpisy o
autorských právech a ochranných známkách. Vaše používání Služeb podléhá Objednávce
vzdělávacího Kurzu či předplatného (dále jen „Objednávka“) a podmínkám této Smlouvy, které
mohou být čas od času aktualizovány. Vaše Smlouva s námi zahrnuje také Zásady ochrany
osobních údajů dostupné na https://skillmea.cz/ochrana-osobnich-udaju. Přečtěte si, prosím,
pozorně tuto Smlouvu a ujistěte se, že jí rozumíte. Pokud této Smlouvě nerozumíte nebo
nepřijmete jakoukoliv její část, nemůžete Služby používat.

1.2.

Používáním Skillmea souhlasíte s těmito Podmínkami a dalšími zásadami a podmínkami, které
zveřejňujeme. Přečtěte si je pozorně a v případě dotazů se na nás neváhejte obrátit. Informace
o našich postupech v oblasti osobních údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních
údajů, včetně našich Zásad používání souborů cookies. Vaše osobní údaje můžeme
shromažďovat a používat v souladu s těmito zásadami.

1.3.

Některé z článků v těchto Podmínkách obsahují na začátku článku shrnutí nazvané „TLDR“.
Tyto souhrny nejsou právně závazné. Seznamte se se všemi vašimi právy a povinnostmi
vyplývajícími z těchto Podmínek úplným přečtením těchto Podmínek.

2.

Skillmea Uživatelský účet
TLDR: Jste zodpovědní za svůj účet. Vytvořením účtu a používáním Služby jménem společnosti
potvrzujete, že máte všechna potřebná oprávnění za tuto společnost takto jednat.

2.1.

Při vytváření účtu nám musíte v dobré víře poskytnout přesné informace a zároveň se
zavazujete, že je budete udržovat aktualizované, pokud se změní. Chcete-li vytvořit účet a
používat Služby jménem společnosti, zaručujete nám, že máte všechna potřebná oprávnění k
tomu zavázat takovou společnost k těmto Podmínkám. Pro vytvoření účtu a používání Služby
jménem společnosti je nutné nejdříve založit uživatelský účet a následně po přihlášení vytvořit
tzv. firemní účet (dále jen „Firemní účet“).

2.2.

Jste zodpovědní za zabezpečení vašeho účtu a za cokoliv, co se stane, když je kdokoliv
přihlášen k vašemu účtu. Pokud se domníváte, že váš účet byl napaden, okamžitě nás
kontaktujte.

2.3.

2.4.

K vytvoření vašeho uživatelského účtu budeme potřebovat následující informace:
●

Jméno a příjmení,

●

E-mailová adresa,

●

Vytvoření hesla.

Ve vašem uživatelském účtu si můžete zobrazit následující informace: vaše údaje, vaše
objednávky, vaše certifikáty z absolvovaných Kurzů.

3.

Skillmea Firemní účet
TLDR: Prostřednictvím Firemního účtu můžete pozvat své zaměstnance k účasti na Kurzu. Ve
Firemním účtu získáte přehled o tom, které Kurzy vaši zaměstnanci absolvovali. Po přihlášení
zaměstnance ke Kurzu získá Správce Firemního účtu časově omezenou možnost moderovat
přístup zaměstnanců a přístup odstranit.

3.1.

3.2.

K vytvoření Firemního účtu budeme potřebovat následující informace:
●

Obchodní firma

●

Adresa společnosti

●

Hlavní doména

●

IČO / registrační číslo neziskové organizace

●

Telefonní číslo

Ve vašem Firemním účtu si můžete zobrazit následující informace: vaše objednávky, vaše
zaměstnance, absolvované Kurzy vašich zaměstnanců.

3.3.

Po vytvoření Firemního účtu může z naší strany dojít k jeho ověření. V případě, kdy se nejedná
o existující společnost nebo v případě, kdy Firemní účet založil Uživatel, který k takovému
jednání není oprávněn, jsme oprávněni příslušný Firemní účet smazat.

3.4.

Prostřednictvím Firemního účtu můžete pozvat své zaměstnance k absolvování Kurzů. Své
zaměstnance můžete pozvat prostřednictvím e-mailové pozvánky či sdílením odkazu, na
základě kterého se zaměstnanci mohou registrovat jako Uživatelé Platformy a účastnit se Kurzů
dle počtů přístupů vašeho předplatného. Uživatel, který založil Firemní účet (dále jen „Správce
Firemního účtu“) je oprávněn do 7 dnů ode dne zřízení účtu pozvaného

Uživatele

prostřednictvím Firemního účtu odebrat danému Uživateli přístup ke Kurzům prostřednictvím
Firemního účtu. Pokud Správce Firemního účtu do 7 dnů ode dne přihlášení Uživatele do Kurzu
prostřednictvím Firemního účtu neodebere Uživateli přístup, je tento Uživatel po dobu
předplatného oprávněn využívat Služby prostřednictvím Firemního účtu.
4.

Zneužití
TLDR: Neporušujte naše zásady nebo zákony, pokud tak učiníte, můžeme váš účet zrušit nebo
proti vám podniknout další kroky. Názory Uživatelů a Instruktorů vyjádřené na našich Službách
nepředstavují naše názory.

4.1.

Jste zodpovědní za veškerou aktivitu na vašem účtu a za veškerou aktivitu během absolvování
Kurzů prostřednictvím naší Platformy. Pokud porušíte jakékoliv naše zásady nebo podmínky,
můžeme zrušit váš účet nebo váš přístup ke Kurzům.

4.2.

Nedělejte nic nezákonného, nečestného vůči ostatním nebo to, co by technicky zneužívalo
naši Platformu.

4.3.

Naše zásady a podmínky pokrývají většinu možných problémů, ale pokud najdete nový a
kreativní způsob, jak poškodit Skillmeu nebo způsobit škodu nám nebo naší komunitě,
můžeme podle vlastního uvážení podniknout kroky, abychom vám v tom zabránili.

4.4.

Názory Uživatelů a instruktorů, kteří vedou námi nabízené Kurzy (dále jen „Instruktoři)
vyjádřené na naší Platformě nepředstavují naše názory.

5.

Uživatelé
TLDR: Uživatel je fyzická osoba, která používá naše Služby užíváním námi nabízených Kurzů.
Uživatel si musí založit účet a v případě využívání Služby uhradit konkrétní Kurz či předplatné.

5.1.

Uživatel je fyzická osoba, která používá naše Služby účastí na námi nabízených Kurzech.
Chcete-li se stát Uživatelem, musíte se zaregistrovat na naší Platformě a poskytnout nám
pravdivé informace, které potřebujeme, abychom vám mohli založit účet. Jakmile dokončíte
vaši registraci, můžete si objednat jednotlivé Kurzy nebo získat přístup ke všem Kurzům v
souladu s vaším druhem předplatného.

5.2.

Následující události povedou ke ztrátě přístupu k našim Službám:
●

vypršení časového období vašeho předplatného;

5.3.

●

selhání platební metody bez okamžité nápravy;

●

významné porušení těchto Podmínek.

Pokud se nacházíte v jurisdikci, ve které je Skillmea povinna účtovat a vybírat daň (např. DPH
nebo daň z obratu), a transakce spadá pod danou daň, pak se tato daň přičte k celkovému
poplatku. S výjimkou ojedinělých případů se tato daň zobrazí při počátečním přihlašování k
předplatnému nebo objednávce jednotlivých Kurzů. Vzhledem k tomu, že daň do značné míry
závisí na vaší poloze, jste odpovědní za udržování úplné a aktuální adresy (domicilu).

5.4.

Uživatel je povinen před uhrazením ceny Kurzu otestovat a zkontrolovat, zda přehrávání
videotutoriálů funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným
internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa
na stránce skillmea.cz. Úhradou ceny Kurzu Uživatel potvrzuje, že přehrávání je v rámci jeho
technického vybavení plně funkční a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro
samotnou Službu.

6.

Kurzy
TLDR: Uživatelé se mohou přihlásit k jednotlivým Kurzům nebo formou předplatného získat
časově omezený přístup ke všem Kurzům na Platformě. Obsah jednotlivých Kurzů je neveřejný a
slouží pouze Uživatelům s předplatným nebo po úhradě ceny daného Kurzu.

6.1.

Skillmea poskytuje prostřednictvím Platformy vzdělávací Kurzy.

6.2.

Uživatel může uhradit cenu jednotlivého Kurzu, přičemž získá časově neomezený přístup k
obsahu a materiálům tohoto Kurzu.

6.3.

Uživatel dále může uhradit předplatné, přičemž získá časově omezený přístup ke všem
Kurzům na platformě. Více o předplatném najdete ve článku 7. Podmínek.

6.4.

Veškeré materiály a obsah Kurzu jsou neveřejné a přístupné pouze Uživatelům s předplatným
nebo po úhradě ceny daného Kurzu. Uživatel není oprávněn sdílet jakýkoli obsah Kurzu nebo
jeho část s dalšími osobami. Pokud jsou součástí Kurzu i vzdělávací materiály, které je možné
zálohovat a uložit, je Uživatel oprávněn užívat tyto materiály pro svou osobní potřebu i po
absolvování Kurzu či skončení předplatného.

6.5.

Vyhrazujeme si právo poskytnout přihlášeným Uživatelům vybrané Kurzy zdarma.

7.

Předplatné
TLDR: Pro Uživatele nabízíme různé druhy předplatného. Vaše předplatné nebude po uplynutí
doby předplatného automaticky prodlouženo. Platby za předplatné zpracovává náš zpracovatel
plateb GoPay.

7.1.

Nabízíme různé druhy předplatného podle délky doby přístupu ke Kurzům na Platformě. Po
dobu trvání vašeho předplatného máte neomezený přístup ke všem Kurzům na Platformě.

7.2.

Podmínky vašeho předplatného závisí na druhu předplatného, který si vyberete. Podrobnosti a
ceny jednotlivých předplatných si můžete prohlédnout při přihlašování se k druhu
předplatného, na https://skillmea.cz/predplatne a také v potvrzení zaslaném e-mailem po
každé úspěšné platbě za vaše předplatné.

7.3.

Po uplynutí doby předplatného nebude vaše předplatné automaticky obnoveno. U vybraných
typů předplatného je možné v rámci objednávky aktivně zvolit automatické obnovení
předplatného. Před automatickým obnovením předplatného vás budeme informovat. Pokud
předplatné nezrušíte, bude vaše aktuální předplatné automaticky obnoveno. Automatické
obnovení předplatného můžete kdykoli zrušit v nastavení svého Uživatelského účtu. Uhrazené
předplatné není možné zrušit. V případě, kdy v době trvání předplatného nebudete jakýmkoli
způsobem využívat Služby, nevznikne vám nárok na jakoukoliv náhradu za nevyužívání
předplatného nebo vrácení ceny za předplatné.

8.

Platby

8.1.

V rámci platby jednotlivých Kurzů nebo předplatného můžete zvolit některý z následujících
způsobů platby: bezhotovostním převodem na základě vystavené faktury, online platbou
prostřednictvím GoPay nebo vybranými benefit poukázkami.

8.2.

Výslovně chápete a souhlasíte s tím, že Skillmea nenese odpovědnost za žádné platby a
peněžní transakce, ke kterým dojde v důsledku vašeho používání Služeb. Výslovně chápete a
souhlasíte s tím, že v případě online platby jsou tyto platby zpracovávány zpracovatelem plateb
GoPay (https://www.gopay.com/cs/). Pokud chcete uhradit Kurz nebo předplatné touto
formou, budete muset do GoPay přidat platební kartu. Při přidávání platební karty jsou
informace o vaší kartě uloženy u našeho zpracovatele plateb GoPay. Souhlasíte s tím, že
Skillmea nebude odpovědná za jakékoli problémy týkající se finančních a peněžních transakcí
mezi vámi a jakoukoli jinou stranou, včetně společnosti provozující GoPay.

8.3.

Nesmíte využívat odcizené ani neautorizované platební nebo kreditní karty pro platby Skillmea
prostřednictvím zpracovatele plateb GoPay.

8.4.

V rozsahu povoleném zákonem si Skillmea vyhrazuje právo na změnu svých zpracovatelů
plateb, a to kdykoli a bez předchozího upozornění. Skillmea neukládá žádné informace o
platební kartě.

8.5.

V závislosti na vaší lokalitě vám mohou některé banky účtovat poplatek za zahraniční transakce
při platbě poplatku za předplatné. Skillmea nad tímto poplatkem nemá kontrolu. Obraťte se,
prosím, na svou banku pro další informace.

8.6.

V případě objednání předplatného v rámci Firemního účtu můžete provést platbu formou
bankovního převodu na základě vystavené faktury. V případě první platby v rámci Firemního
účtu získáte přístup ke Službě po uhrazení příslušné faktury. V případě opakovaného
předplatného v rámci Firemního účtu získáte přístup ke Službě okamžikem objednání
předplatného.

8.7.

Vyhrazujeme si právo v budoucnu změnit naše poplatky a účtovat další poplatky za jakýkoli typ
transakce.

9.

Daně
TLDR: Shromažďujeme a hlásíme to, co jsme povinni shromažďovat a hlásit. Pokud jsme
povinni vybírat jakoukoli daň z finančních transakcí, bude kromě poplatku za předplatné
účtována také příslušná daň.

9.1.

Shromažďujeme daňové identifikační údaje a hlásíme je finančním úřadům, pokud to po nás
vyžadují obecně závazné právní předpisy.

9.2.

Jsme zodpovědní za řadu daní z finančních transakcí v různých jurisdikcích. Mezi ně patří mimo
jiné DPH z plateb za elektronicky poskytované služby.

9.3.

V jurisdikcích, kde je Skillmea povinna vybírat daň z finančních transakcí od Uživatelů, budou
poplatky za předplatné od Uživatelů odrážet částku plus příslušnou daň. Příslušná daň nebude
odebírána z poplatku za předplatné, ale bude účtována navíc k poplatku za předplatné. Po
uhrazení bude částka daně automaticky odečtena a poukázána příslušnému finančnímu úřadu.

10.

Omezení
TLDR: Nepovolujeme obsah, který porušuje naše zásady/podmínky nebo zákon. Pokud se
domníváme, že obsah porušuje naše zásady/podmínky nebo zákon, můžeme jej podle
vlastního uvážení odstranit. Účet Uživatele je nepřenosný a nepřevoditelný.

10.1. Nepovolujeme obsah, který porušuje naše zásady/podmínky nebo zákon. Souhrnem těchto
pravidel je, že nepovolujeme:
●

nelegální obsah;

●

obsah, který je hrubý vůči ostatním lidem;

●

obsah, který využívá duševní vlastnictví ostatních, v případě neexistence písemného
povolení k jeho použití nebo není použití chráněno principem „fair use“;

●

pornografický obsah.

Pokud se důvodně domníváme, že jakýkoli obsah na naší Platformě porušuje tyto podmínky
nebo může poškodit nás, naše Uživatele, Instruktory nebo jinou třetí stranu, můžeme tento
obsah podle vlastního uvážení odstranit.

10.2. Účet je vázán na Uživatele a nemůže být používán jiným subjektem, prodán jinému subjektu
nebo převeden na jiný subjekt.
11.

Vrácení peněz
V případě, kdy nebudete s naší Službou spokojeni, můžete se na nás do 14 dnů ode dne
úhrady předplatného či Kurzu obrátit s žádostí o vrácení peněz. Vrácení peněz bude
poskytnuto na základě našeho výhradního uvážení.

12.

Naše role
TLDR: Snažíme se sledovat obsah kurzů na naší Platformě, abychom identifikovali potenciální
porušení těchto Podmínek, jiných zásad/podmínek nebo zákonů. Pokud narazíte na jakékoli
porušení, dejte nám prosím vědět!

12.1. Proaktivně sledujeme Kurzy nabízené na naší Platformě, abychom se ujistili, že Uživatelé a
Instruktoři dodržují tyto Podmínky. Vyšetřujeme také hlášení o možných porušeních.
12.2. Ve většině situací budeme s Uživateli či Instruktory spolupracovat na řešení případných
porušení a umožníme Uživatelům pokračovat v používání Skillmea. Zrušení či zablokování
účtu není rozhodnutí, které bereme na lehkou váhu, a provádíme jej pouze v těch
nejextrémnějších případech.
12.3. Skillmea si vyhrazuje právo odstranit z Platformy jakéhokoli Uživatele, kurz nebo obsah.
12.4. Pokud někoho podezříváte z porušení těchto Podmínek, dejte nám prosím vědět.
12.5. Neustále testujeme nové funkce s cílem vylepšit naše Služby. Můžeme přidávat nebo odebírat
funkce a testovat funkce s náhodnou podmnožinou naší komunity. Pokud se domníváme, že se
funkce výrazně liší od těchto Podmínek, vysvětlíme vám tyto rozdíly během testování.
13.

Smazání účtu
TLDR: Pokud chcete, můžete svůj účet smazat, kontaktujte nás.

13.1. Pokud

chcete

trvale

smazat

svůj

účet

kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu

info@skillmea.cz.

13.2. Váš účet můžeme podle našeho uvážení kdykoliv smazat nebo pozastavit. Můžeme také zrušit
jakékoli vaše předplatné podle našeho uvážení.
13.3. Tyto podmínky zůstávají v platnosti, i když již nemáte účet.
14.

Obsah poskytovaný v Kurzech a na Platformě
TLDR: Skillmea nenese odpovědnost za obsah kurzů na Platformě.

14.1. Skillmea nenese odpovědnost za obsah jednotlivých Kurzů, videí a vzdělávacích materiálů
dostupných na Platformě a za jejich dopad na jednotlivé Uživatele.
14.2. Skillmea nenese odpovědnost za správnost a aktuálnost informací uváděných v jednotlivých
Kurzech. Snažíme se však dle našich nejlepších možností udržovat obsah aktuální a obsahově
správný.
14.3. Skillmea vylučuje jakoukoliv odpovědnost za (i) nedostupnost Služeb, (ii) vymazání jakéhokoli
obsahu nebo uživatelských dat. Vyhrazujeme si právo kdykoli zrušit Kurz, upravit jeho obsah
nebo zamezit přístup ke kurzu na Platformě v reakci na porušení nebo podezření na porušení
těchto Podmínek.
14.4. Uživatel nese veškerá rizika spojená s užíváním Služby a používáním jakéhokoli obsahu Kurzu,
včetně spoléhání se na jeho kvalitu, integritu, přesnost, úplnost nebo užitečnost takového
obsahu. Můžeme odstranit jakýkoli obsah, včetně obsahu, o kterém zjistíme, že neplní účel
Služeb, porušuje tyto Podmínky, je jinak v rozporu se zákonem nebo je jinak nevhodný podle
našeho uvážení.
14.5. Za obsah kurzu, který je k dispozici na naší Platformě odpovídá vždy příslušný Instruktor.
Instruktor nese za takový obsah plnou odpovědnost, včetně jeho zákonnosti, spolehlivosti,
přesnosti a přiměřenosti.
15.

Používání Služeb
Tímto souhlasíte se shromažďováním a používáním anonymizovaných údajů z naší strany
(včetně metadat, analytických, diagnostických a technických údajů a statistik používání)
týkajících se nebo vyplývajících z vašeho používání Služeb za účelem poskytování funkčnosti
Služeb, dalšího vývoje produktů, marketingu a pro ověření dodržování těchto Podmínek.

16.

Licence
TLDR: Ve Službách a našich výtvorech si ponecháváme veškerá práva, nároky a zájmy a
všechna související práva duševního vlastnictví, vyjma práv duševního vlastnictví, které náleží
Instruktorům. Dáváme vám povolení k používání Služeb na vašich výpočetních zařízeních po
dobu trvání předplatného a v případě objednání jednotlivých Kurzů po celou dobu dostupnosti
tohoto Kurzu na Platformě. Pro vaše další používání Služeb mohou být vyžadovány
aktualizace.

16.1. Ponecháváme si veškerá práva, nároky a podíly na Službách a našich výtvorech a všechna
související práva duševního vlastnictví, vyjma práv duševního vlastnictví, která náleží
Instruktorům. Uživatelské rozhraní, uživatelská zkušenost, ikony, prezentační vrstva a prvky,
zprávy, rozvržení a zobrazení Služby na obrazovce nebo generované Službami jsou naším
duševním vlastnictvím. Jednotlivé kurzy jsou duševním vlastnictvím příslušného Instruktora.
Nesmíte používat, reprodukovat, distribuovat, nasazovat nebo připravovat odvozená díla

Služeb nebo našich výtvorů a dále díla jednotlivých Instruktorů, s výjimkou vašeho osobního
použití, a to výhradně v souladu s těmito Podmínkami.
16.2. S výhradou vašeho dodržování povinností vyplývajících z těchto Podmínek vám tímto
udělujeme nesublicencovatelnou, nepřenosnou a nevýhradní licenci k používání Služeb na
jakémkoli příslušném výpočetním zařízení pro vaše interní nebo osobní použití, v případě
Firemního účtu dále k použití vašimi zaměstnanci nebo jinými zástupci, a to na základě odkazu
nebo e-mailové pozvánky v souladu s těmito Podmínkami.
16.3. Služby se mohou aktualizovat automaticky. Pro vaše další používání Služeb mohou být
vyžadovány aktualizace.
16.4. Až na výjimky uvedené výše, nesmíte: kopírovat Služby; distribuovat nebo sdílet užívání Služeb
s jakoukoli třetí stranou; upravovat nebo vytvářet odvozená díla nebo vylepšení Služeb; nebo
poskytovat sublicence, pronajímat nebo komerčně hostovat Služby. Všechna práva, která
nejsou výslovně udělena v tomto odstavci, jsou vyhrazena nám, případně jednotlivým
Instruktorům.
16.5. My a naši poskytovatelé licencí si ponecháváme veškerá práva, nároky a podíly na Platformě,
Službách a souvisejících právech duševního vlastnictví a ke všem kopiím Služeb.
16.6. Nesmíte se reverzním inženýrstvím nebo jinak pokoušet odvodit nebo derivovat náš zdrojový
kód, naše rozhraní nebo jiné informace ze Služeb, dále nesmíte obcházet technickou ochranu
nebo jiná omezení spojená se Službami, kromě případů, kdy je taková činnost výslovně
povolena přímo použitelným zákonem bez ohledu na toto omezení. Veškeré informace, které
vám poskytneme nebo které získáte podle tohoto odstavce, můžete použít pouze pro účely
popsané v tomto odstavci a nesmíte je poskytnout žádné třetí straně ani je použít k vytvoření
jakéhokoli softwaru, který je v zásadě podobný Službám. Nesmíte obcházet žádná
technologická ochranná opatření ve Službách nebo související se Službami, ani nesmíte
umožnit přístup ke Službám neautorizovaným aplikacím třetích stran.
16.7. Ponecháváme si veškerá práva, nároky a podíly na veškerých výstupech, softwaru, materiálech,
datech, informacích nebo obsahu, které vám byly poskytnuty, vyjma vybraných vzdělávací
(„Výstupy“) na podporu vašeho používání Služeb nebo v souvislosti s vaším používáním
Služeb, a veškerá související práva duševního vlastnictví. Nesmíte přímo ani nepřímo kopírovat
Výstupy ani je nesmíte zpřístupnit žádné třetí straně, a to jako celek ani po částech. Po
ukončení této Smlouvy nebo přístupu ke Službám nadále nebudete uchovávat žádné Výstupy a
zničíte všechny kopie všech Výstupů. Za Výstup ve smyslu tohoto odstavce se nepovažují
vzdělávací materiály kurzu, které můžete využít i po ukončení Kurzu či uplynutí předplatného,
avšak pouze pro vaši osobní potřebu za účelem, za kterým byly poskytnuty.
16.8. Souhlasíte s tím, že jakékoli vaše použití našeho duševního vlastnictví bude ve prospěch
Skillmea. Nebudete přímo ani nepřímo vyplňovat ani připravovat žádné žádosti o zapsání nebo

registraci žádného z našich duševních vlastnictví; nebudete prosazovat jakékoli právo, titul,
licenci nebo podíl na jakémkoli našem duševním vlastnictví; nebudete přijímat, používat,
podávat přihlášku, přihlašovat či registrovat, a to zcela nebo zčásti, jakékoliv duševní
vlastnictví, které může být podle našeho výhradního uvážení matoucím způsobem podobné
našemu duševnímu vlastnictví nebo může porušovat kterékoliv z našich duševních vlastnictví.
17.

Aplikace třetích stran
TLDR: Abyste mohli naši Platformu využívat co nejlépe, můžete Skillmea udělit povolení k
přístupu k aplikacím třetích stran. Toto povolení můžete kdykoli odvolat.

17.1. Pro přihlášení do uživatelského účtu a využívání případných dalších funkcí můžete Skillmea
udělit přístup ke svým účtům třetích stran, jako jsou Google nebo Facebook. Pokaždé, když
připojíte svůj účet třetí strany, zobrazí tento účet třetí strany stránku s popisem informací, ke
kterým má Skillmea přístup.
17.2. Přístup Skillmea k těmto účtům můžete kdykoli zrušit pomocí stránky nastavení zabezpečení
příslušné třetí strany.
18.

Zřeknutí se odpovědnosti
TLDR: Váš přístup ke Službám nebo jakémukoli obsahu a jejich používání je na vaše vlastní
riziko.
I když se snažíme používat automatizované systémy, které analyzují obsah, abychom mohli
detekovat porušení a zneužití, jako je spam, malware a nelegální obsah, je váš přístup k našim
Službám nebo jakémukoli obsahu a jejich používání na vaše vlastní riziko. Máme právo
provádět změny a aktualizovat jakékoli informace obsažené v našich Službách bez předchozího
upozornění. Snažíme se co nejpřesněji popsat každou Službu nabízenou na Platformě.
Nezaručujeme však, že specifikace Služeb, ceny nebo jiný obsah poskytovaný na našich
Službách jsou úplné, přesné, spolehlivé, aktuální nebo bezchybné a nebudeme mít za ně
žádnou odpovědnost v nejvyšší možné míře povolené zákonem.

19.

Odškodnění
TLDR: V rozsahu povoleném zákonem nás odškodníte za všechny ztráty a závazky, včetně
poplatků za právní služby, které vyplynou z těchto Podmínek.

19.1. V rozsahu povoleném zákonem nás odškodníte za všechny ztráty a závazky, včetně poplatků za
právní zastoupení, které vyplynou z těchto Podmínek nebo se týkají vašeho používání našich
Služeb. Vyhrazujeme si právo na výlučnou kontrolu nad vymáháním a obhajobou nároku, na
který se vztahuje toto ustanovení. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, zavazujete se
nám poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

19.2. Vaše povinnost odškodnit nás podle tohoto článku se vztahuje také na naše dceřiné
společnosti, přidružené společnosti, vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, jiné zástupce a
na poskytovatele služeb třetích stran.
20.

Zřeknutí se záruky
TLDR: Skillmea je poskytována „tak, jak je“ a bez jakýchkoliv záruk.

20.1. Skillmea je poskytována „tak, jak je“ a bez jakýchkoliv záruk. Jakákoli záruka prodejnosti,
vhodnosti pro konkrétní účel, neporušení a jakákoli jiná záruka je vyloučena v maximálním
rozsahu povoleném zákonem. Nezaručujeme, že Skillmea bude k dispozici a bude fungovat
100 % času, a nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoli prostoje našich Služeb.
20.2. Zřeknutí se záruky podle tohoto článku se vztahuje také na naše dceřiné společnosti,
přidružené společnosti a na poskytovatele služeb třetích stran.
20.3. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Skillmea nenese odpovědnost za ztrátu dat nahraných
na naši Platformu. Důrazně doporučujeme pravidelně zálohovat data, která nechcete ztratit.
21.

Omezení odpovědnosti
TLDR: V rozsahu povoleném zákonem jsme zbaveni odpovědnosti. Pokud ztratíte peníze v
důsledku používání Skillmea, jakákoli platba vám bude omezena částkou, kterou jsme získali
vaším používáním Skillmea.

21.1. V rozsahu povoleném zákonem neneseme odpovědnost za jakékoli vaše náhodné,
doprovodné, následné nebo sankční škody vyplývající z těchto Podmínek nebo z vašeho
použití nebo pokusu o použití Skillmea. V rozsahu povoleném zákonem je naše odpovědnost
za jakékoliv škody omezena na množství peněz, které jsme získali vaším používáním Skillmea.
Výslovně nejsme odpovědní za ztráty spojené s nenaplněným užitkem nebo výhodami,
přerušením obchodní činnosti, snížením hodnoty, prostojem Služeb a za ztráty způsobené
konfliktními smluvními ujednáními.
21.2. Pro tento článek jsou „my“ a „naše“ (a další užití první osoby množného čísla) definovány tak,
že zahrnují také naše dceřiné společnosti, přidružené společnosti, vedoucí pracovníky,
ředitele, zaměstnance, zástupce, poradce a poskytovatele služeb třetích stran.
22.

Řešení sporů a rozhodné právo
TLDR: Pokuste se s námi případné spory vyřešit smírně. Tyto Podmínky se řídí právním řádem
České republiky a spory vyplývající z těchto Podmínek podléhají výlučné soudní pravomoci
příslušných soudů České republiky.

22.1. Pokud máte problém, doporučujeme vám nás kontaktovat. Pokud vznikne spor vyplývající z
těchto Podmínek nebo v souvislosti s vaším používáním našich Služeb a nebude možné jej
vyřešit po rozhovoru s námi, budou jej muset vyřešit příslušné soudy.
22.2. V případě, že mezi Skillmea a vámi jako spotřebitelem dojde ke vzniku spotřebitelského sporu,
který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, jste oprávněni podat návrh na mimosoudní
řešení takového sporu příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,
kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00
Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Případně také můžete využít platformu pro řešení
sporů

on-line

zřízenou

Evropskou

komisí,

která

je

dostupná

na

adrese:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
22.3. Tyto Podmínky se řídí a budou se vykládat v souladu s právními předpisy České republiky s
vyloučením jejich kolizních norem. Tyto Podmínky nijak neomezují vaše práva na ochranu
spotřebitele, na které byste mohli mít nárok na základě závazných zákonů vaší země pobytu.
22.4. Veškeré spory vyplývající z těchto Podmínek podléhají výlučné soudní pravomoci příslušných
soudů České republiky.
23.

Různé
TLDR: Tyto Podmínky a další podmínky a zásady jsou úplnou Smlouvou mezi vámi a námi.
Příležitostně můžeme tyto Podmínky a další zásady měnit, pokud je budeme měnit výrazně,
dáme vám vědět!

23.1. Tyto Podmínky a jakékoli odkazované podmínky a zásady jsou úplnou Smlouvou mezi vámi a
námi a nahrazují všechny předchozí smlouvy. Pokud bude kterékoli ustanovení těchto
Podmínek považováno za nevymahatelné, bude dané ustanovení upraveno v rozsahu
nezbytném k jeho vymahatelnosti. Pokud dané ustanovení nelze upravit, je odděleno od těchto
Podmínek a všechna ostatní ustanovení zůstávají v platnosti. Pokud některá ze stran nevymáhá
právo vzniklé na základě těchto Podmínek, nezříká se tím možnosti vymáhat takové právo v
budoucnu.
23.2. Z aplikace na tyto Podmínky je konkrétně vyloučena Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní
koupi zboží (CISG).
23.3. Příležitostně můžeme tyto Podmínky a další zásady nebo podmínky měnit. Pokud provedeme
podstatné změny, které nepříznivě ovlivní vaše práva, dáme vám vědět předtím, než změny
vstoupí v platnost. Pokračováním v používání Skillmea po takových změnách znamená, že
přijímáte upravené Podmínky nebo zásady/podmínky.
23.4. Informace týkající se vašeho účtu (např. autorizace plateb, faktury, změny hesla nebo platební
metody, potvrzovací zprávy, oznámení) vám budeme zasílat pouze v elektronické podobě,
například prostřednictvím e-mailů na vaši e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

23.5. V případě jakýchkoliv dotazů nebo obav týkajících se těchto Podmínek nebo jiných
zásad/podmínek nás prosím kontaktujte.
Účinné od 1. července 2022

