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AUTORSKÁ PRÁVA

 Uživatel bere na vědomí, že obsah webu je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a 
dalšími předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, 
kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet obsah webu, měnit, upravovat či jinak zasahovat do obsahu 
webu. Uživatel není oprávněn web užívat pro komerční účely, ani není oprávněn pro tyto účely obsah 
webu jakkoliv zpřístupňovat. Uživatel nesmí využívat automatizovaných procesů pro sběr či jiné 
využívání obsahu tohoto webu.
 Uživatel bere na vědomí, že zpřístupněním jakýchkoliv jeho příspěvků (textových, vizuálních, 
audiovizuálních či jiných) autorskoprávní povahy na webu uděluje provozovateli webu – přislibujícímu 
soutěže bezúplatnou, nevýhradní, časově a územně neomezenou licenci k využívání takových příspěvků, 
a to pro účely propagace či zajištění soutěže.
 Ochranné známky, obchodní označení, gra�cké prvky, design či aplikace umístněné na webu tvoří 
duševní vlastnictví přislibujícího a bez jeho předchozího písemného souhlasu nesmí být nikterak 
využívány.
 Uživatel webu, který přihlášku do soutěže podal spolu se svým podnikatelským záměrem elek-
tronicky prostřednictvím webu, tímto prohlašuje, že je držitelem autorských práv, a to práv osobnostních 
i majetkových, k předkládanému podnikatelskému záměru. Pokud by výše uvedené prohlášení uživatele 
nebylo správné, úplné a pravdivé, nese uživatel plnou odpovědnost vůči skutečným autorům 
předkládaného podnikatelského záměru či jiným oprávněným nositelům autorských práv. Pokud dojde v 
souvislosti s předložením podnikatelského záměru k jakémukoli neoprávněnému zásahu do práv 
autora/autorů předloženého podnikatelského záměru, veškerou odpovědnost za takovéto porušení dle 
platných právních předpisů, zejména, nikoli však pouze ve smyslu § 40 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., 
autorský zákon, v platném znění, nese uživatel. Pokud by se v této souvislosti autor/autoři předloženého 
podnikatelského záměru, jejich právní nástupci, či jiné oprávněné osoby, obrátili se svými nároky na 
přislibujícího soutěže Soutěž a Podnikej, uživatel bere na vědomí, že uhradí veškeré případné �nanční 
nároky, uplatněné vůči přislibujícímu soutěže Soutěž a Podnikej. Pokud by v této souvislosti vznikly 
přislibujícímu soutěže Soutěž a Podnikej i další související náklady, zejména, nikoli však pouze náklady na 
právní zastoupení, zavazuje uživatel k jejich náhradě.    

Výše uvedené ustanovení je platné ode dne 01. 03. 2016.
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