
Podmínky používání 

Tyto podmínky uvádějí pravidla a předpisy pro používání webových stránek Právo ve škole, 

které jsou umístěny na https://www.pravoveskole.cz a jsou závazné pro všechny návštěvníky, 

zákazníky nebo jiné uživatele webových stánek. 

Souhlas a změna podmínek 

Vstupem na uvedené webové stránky a používáním všech zde prezentovaných materiálů 

a všech poskytovaných online služeb souhlasíte s těmito podmínkami. Pro přístup na web 

nebo jeho používání musíte být starší 18 let a být plně způsobilí k právním jednáním, tj. i 

k odsouhlasení těchto smluvních podmínek. Používání stránek mladším 18 let je zakázáno. 

Nepokračujte v používání pravoveskole.cz, pokud nesouhlasíte s dodržováním všech podmínek 

uvedených na této stránce nebo jste mladší 18 let.  

Informace poskytované na webových stránkách a ve Službě se mohou změnit. Proto Vám 

doporučujeme tyto podmínky používání pravidelně pročítat a seznamovat se se všemi změnami. 

Terminologie 

Následující terminologie se vztahuje na tyto smluvní podmínky, prohlášení o ochraně osobních 

údajů a prohlášení o vyloučení odpovědnosti a na všechny dohody: Označení „Klient“, „Vy“ a 

„Váš“ se vztahuje na Vás, jako na osobu, která navštěvuje na tento web. Označení „Společnost“, 

„My“, „Naše“, „Nás“ a „Provozovatel“ se vztahují k Mgr. Elišce Wellech, advokátce, jako 

provozovateli webových stránek. „Strana“, „Strany“ nebo „Nás“ se vztahuje na Klienta i na 

nás. Všechny podmínky se vztahují na nabídku, přijetí a úhradu platby nezbytnou k poskytnutí 

služeb Klientovi nejvhodnějším způsobem za výslovným účelem uspokojení jeho potřeb. 

Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jednotném, množném čísle, 

a/nebo s velkými písmeny je považováno za zaměnitelné, a proto se na ně odkazuje. „Službou“ 

jsou myšleny všechny prezentované materiály a online služby poskytované provozovatelem 

webových stránek jejich prostřednictvím. 

Odpovědnost za poskytnuté informace a materiály 

Web a jeho provozovatel neposkytuje žádnou záruku ani záruku, že poskytnuté informace, bez 

ohledu na jejich zdroj, jsou přesné, úplné, spolehlivé, aktuální nebo bez chyb. Provozovatel 

webových stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za nepřesnost, chybu nebo neúplnost obsahu. 

Informace obsažené na tomto webu nebo zpřístupněné prostřednictvím tohoto webu (včetně, 

ale nikoli pouze informací obsažených ve vývěskách, v textových souborech nebo v chatech), 

nemohou nahradit nebo nahradit služby školených profesionálů v jakékoli oblasti. Ani my, ani 

naši partneři ani žádný z jejich přidružených subjektů neneseme odpovědnost za žádné přímé, 

nepřímé, následné, zvláštní, exemplární nebo jiné škody, které mohou vzniknout, včetně, ale 

nikoli výhradně, ekonomických ztrát, zranění, nemoci nebo smrti. Prohlášení učiněná na těchto 

stránkách jsou pouze názorem autora a v žádném případě by neměly být vykládána jako 

odborné rady. Vy sami jste odpovědní za svá rozhodnutí, jednání a výsledky v životě a za 

použití tohoto webu souhlasíte, že se za žádných okolností nebudete chtít v žádném případě 

pokládat za zodpovědnost za jakákoli taková rozhodnutí, jednání nebo výsledky. 

Všechny materiály a služby, které jsou na této stránce k dispozici, jsou poskytovány bez 

jakékoli záruky. Neposkytujeme žádné záruky, že a) služby a materiály splní vaše požadavky, 

b) služby a materiály budou časově nepřerušeny, bezpečné nebo bez chyb, c) výsledky, které 
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mohou být získány z použití služeb nebo materiálů budou účinné, přesné nebo spolehlivé, d) 

kvalita jakýchkoli produktů, služeb nebo informací získaných nebo vámi koupených od nás 

nebo z našich stránek nebo od našich partnerů budou naplňovat vaše očekávání nebo budou bez 

chyb a jiných vad. Tato stránka může zahrnovat technické nebo ostatní chyby, nepřesnosti nebo 

typografické chyby. Můžeme změnit materiály a služby na této stránce, mimo jiné ceny a popis 

výrobků zde uvedených, a to kdykoli bez předchozího oznámení. Materiály nebo služby na této 

stránce mohou být neaktuální a nemáme žádnou povinnost takové materiály nebo služby 

aktualizovat. Využití služeb nebo stažení či jiné získání materiálů prostřednictvím těchto 

webových stránek se děje na vaše vlastní uvážení a riziko a s vaším souhlasem, že budete 

odpovědní za jakékoli poškození vašeho počítačového systému nebo ztráty dat vyplývajících 

z takovýchto činností. 

Zdroje třetích stran 

Web a služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky a zdroje třetích stran. Berete na 

vědomí a souhlasíte s tím, že nejsme odpovědní ani odpovědní za dostupnost, přesnost, obsah 

nebo zásady webových stránek nebo zdrojů třetích stran. Berete na vědomí výlučnou 

odpovědnost za veškerá rizika vyplývající z používání takovýchto webových stránek nebo 

zdrojů. 

Práva duševního vlastnictví 

Pokud není uvedeno jinak, Právo ve škole a/nebo její poskytovatelé licencí vlastní práva 

duševního vlastnictví ke všem materiálům na pravoveskole.cz. Všechna práva duševního 

vlastnictví jsou vyhrazena. Přístup z pravoveskole.cz pro vlastní osobní potřebu podléhající 

omezením stanoveným v těchto podmínkách. 

Nesmíte: 

• Znovu publikovat materiály z pravoveskole.cz 

• Prodávat, pronajímat nebo sublicencovat materiály z pravoveskole.cz 

• Reprodukovat, duplikovat nebo kopírovat materiály z pravoveskole.cz 

• Redistribuovat obsah z pravoveskole.cz 

Toto omezení je platné od chvíle vstupu na web pravoveskole.cz. 

Všechny příspěvky anebo materiály neosobního charakteru, které posíláte elektronickou poštou 

(emailem) anebo jiným způsobem na webové stránky, včetně jakýchkoliv údajů, otázek, 

poznámek, návrhů a jiných podobných materiálů nejsou a nebudou považované za důvěrné ani 

soukromé.  

 

Elektronická komunikace 

Návštěvou webových stránek nebo zasláním emailu provozovateli stránek, komunikujete s 

námi elektronicky. Souhlasíte s tím, abyste od nás dostávali elektronickou komunikaci. Budeme 

s vámi komunikovat emailem nebo zveřejněním oznámení na webových stránkách. Souhlasíte 

s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a jiná sdělení, která vám poskytujeme 

elektronicky, splňují veškeré zákonné požadavky, že taková komunikace je písemná. 



Tištěná verze této dohody a veškerých oznámení podaných v elektronické podobě je přípustná 

v soudním řízení nebo správním řízení na základě této dohody nebo v souvislosti s ní ve stejném 

rozsahu a za stejných podmínek jako ostatní obchodní dokumenty a záznamy původně 

vytvořené a udržované v tištěné podobě. 

Odškodnění za porušení těchto podmínek 

V případě porušení kterékoli z těchto podmínek nebo z jakéhokoli použití webu nebo služby 

vámi, máme proti vám nárok na odškodnění a ochranu před veškerými ztrátami, škodami, 

vypořádáním, závazky, náklady, poplatky, vyměřovacími náklady a náklady, jakož i nároky 

třetích stran a příčinami žaloby, včetně, bez omezení, poplatků za právní zastoupení. Takovou 

pomoc nám poskytnete bezplatně, jak můžeme požadovat v souvislosti s jakoukoli takovou 

obranou, včetně, mimo jiné, poskytnutí takových informací, dokumentů, záznamů a 

přiměřeného přístupu k vám, jak považujeme za nezbytné. Bez předchozího písemného 

souhlasu nezbavíte se žádných nároků třetích stran ani se nebudete zříci obrany. 

Místní určení webových stránek, rozhodné právo, mediace 

Služby, materiály, nabídky a informace nabízené na těchto webových stránkách jsou určeny 

výhradně pro uživatele anebo zákazníky v České republice.  

Tato dohoda se vykládá v souladu s právními předpisy České republiky a řídí se těmito právními 

předpisy České republiky. Strany se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí 

mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a 

občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Městského soudu v Brně, resp. 

Krajského soudu v Brně. 

Oddělitelnost 

Pokud rozhodce nebo soud s příslušnou jurisdikcí považuje některý z podmínek, ustanovení, 

smluvních podmínek nebo podmínek této dohody za neplatný, neplatný nebo nevynutitelný, 

zůstane zbytek dohody v plné platnosti a účinnosti a v žádném případě nebude postižených, 

narušených nebo zneplatněných. 


