
Všeobecné podmínky používání webových stránek Smart Prague a ochrana
osobních údajů 

 

Článek 1 – Obecná ustanovení  

1.1.  Tyto Všeobecné podmínky pro používání  webových stránek Smart  Prague a  ochrana
osobních údajů (dále též jen „VP“) upravují práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při
využívání  služeb  provozovatele  poskytovaných  prostřednictvím  uživatelského  rozhraní
webové stránky https://www.smartprague.eu (dále též jen „web“).  

1.2.  Provozovatelem tohoto  webu a poskytovatelem služeb na tomto  webu nabízených  je
společnost Operátor ICT, a. s., IČO: 027 95 281, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7,
Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka  19676  (dále  též  jen  „provozovatel“),  která  je  zároveň  tvůrcem  a  provozovatelem
systému na sběr nápadů fyzických osob Mám nápad (dále též jen „Mám nápad“). Nápadem se
rozumí jakýkoliv návrh řešení či podnět. Nápad by měl mít inovační potenciál v některé z
oblastí  definovaných  Koncepcí  Smart  Prague  do  roku  2030  -
https://smartprague.eu/files/koncepce_smartprague.pdf .  

1.3. Uživatelem se dle těchto VP rozumí fyzická osoba využívající služeb webu.

1.4. Prohlížením, jiným užitím webu či případným využitím služeb na tomto webu nabízených
uživatel  souhlasí  s  VP  provozovatele.  VP  dále  upravují  práva  a  povinnosti  uživatelů  při
využívání webu a další související právní vztahy. 

1.5. Prostřednictvím webu provozovatel poskytuje uživatelům služby, jež umožňují fyzickým
osobám  vyplnit  formulář  v  systému  Mám  nápad  a  podat  ho  spolu  se  svým  nápadem
elektronicky  prostřednictvím  webu.  Okamžikem  doručení  elektronického  formuláře
provozovateli  je  formulář  registrován v systému Mám nápad,  dochází  k uzavření  smlouvy
mezi provozovatelem a uživatelem a uživatel se stává registrovaným uživatelem. Formulář je
dále zpracováván a připraven pro externí hodnotitele, kteří zjišťují využitelnost a možnosti
daného nápadu. Dané nápady mohou být jak přejaté, tak novátorské. 

1.6. Tyto VP mohou být změněny jednostranným rozhodnutím provozovatele a jejich změna
je účinná ode dne zveřejnění na webu. V případě, že uživatel s novým zněním VP nesouhlasí,
je oprávněn zrušit svou registraci.  Uživatel  je povinen se před každým využíváním služeb
webu seznámit s aktuálním zněním VP.  

1.7. Pro účely registrace k využití systému Mám nápad postačuje uvedení kontaktního emailu
ve formuláři v systému Mám nápad. Provozovatel je oprávněn ukončit registraci uživatele,
který ve formuláři systému Mám nápad užije slov, slovních spojení či textu, které jsou hanlivé
či  mohou poškodit  práva  třetích  osob.  V případě,  že  uživatel  ve  formuláři  systému Mám
nápad užije slov, slovních spojení či textu, které mohou naplnit skutkovou podstatu trestného
činu,  bude  provozovatel  postupovat  v souladu  s příslušnými  právními  předpisy.  Ukončení
registrace ze strany provozovatele bude provedeno doručením oznámení o ukončení registrace
na kontaktní email uživatele.

1.8. Registrace uživatele zaniká: 

- okamžikem  doručení  finálního  oznámení  o  tom,  jakým  způsobem  bylo  s podaným
nápadem po provedeném hodnocení naloženo. Oznámení bude doručeno na kontaktní
email uživatele, 
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- okamžikem  doručení  žádosti  uživatele  o  zrušení  registrace  na  emailovou  adresu
smartprague@operatorict.cz, 

- oznámením dle odst. 1.7. těchto VP. 

1.9. Zánikem registrace dochází k ukončení smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem.

Článek 2 – Autorská a průmyslová práva  

2.1. 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.  

2.2.  Uživatel  bere  na  vědomí,  že  zpřístupněním  jakýchkoliv  jeho  příspěvků  (textových,
vizuálních,  audiovizuálních  či  jiných)  naplňujících  znaky  autorského  díla  ve  formuláři
v systému  Mám  nápad  uděluje  provozovateli  bezúplatnou,  nevýhradní,  časově  a  územně
neomezenou  licenci  k  využívání  takových příspěvků,  a  to  ke všem způsobům,  které  jsou
známy, v době vytvoření  díla,  včetně tvorby projektových záměrů a realizace  konkrétních
řešení založených na daném díle. 

2.3. Uživatel bere na vědomí, že v případě zpřístupnění metody či technického řešení, které by
mohlo  mít  povahu  průmyslového  vlastnictví  dle  zákona  č.  527/1990  Sb.,  o  vynálezech,
průmyslových vzorech a  zlepšovacích  návrzích,  v  platném znění,  ve  formuláři  v  systému
Mám nápad, se může stát spolumajitelem daného průmyslového vlastnictví na základě dohody
o spolumajitelství  mezi uživatelem a provozovatelem, a to do výše podílu, na kterém se s
provozovatelem dohodnou v návaznosti na náklady spojené s vývojem, ochranou a dalšími
potřebami spojenými s existencí a využitím daného průmyslového vlastnictví. Povahu daného
řešení a možné varianty ochrany určí provozovatel na základě postupu v systému Mám nápad,
na  kterém  spolupracuje  akademická  sféra,  která  je  pro  otázky  průmyslového  vlastnictví
odborně způsobilá. 

2.4. Uživatel dále bere na vědomí, že dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v
platném znění, není zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě,
myšlenka,  postup,  princip,  metoda,  objev,  vědecká teorie,  matematický a obdobný vzorec,
statistický graf a podobný předmět sám o sobě. 

2.5. Ochranné známky, obchodní označení, grafické prvky, design či aplikace umístněné na
webu tvoří  duševní  vlastnictví  provozovatele  a  bez  jeho předchozího  písemného souhlasu
nesmí být nikterak využívány.

  

Článek 3 – Technické podmínky  

3.1.  Provozovatel  neodpovídá  za  nemožnost  využívání  služeb  webu  uživatelem,  pokud
uživatel nemá softwarové či hardwarové vybavení potřebné k využívání webu.  

3.2.  Provozovatel  zabezpečuje  svůj  web  proti  neoprávněným  zásahům třetích  osob,  proti
virovým útokům apod. Avšak uživatel bere na vědomí, že je povinen mít řádně zabezpečen
svůj PC.  
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3.3 Uživatel při využívání tohoto webu dále nesmí maskovat svou IP adresu či jinak utajovat
či maskovat svou geografickou polohu.

3.4. Uživatel není oprávněn zkoušet či zkoumat a testovat zabezpečení webu, ani prolamovat
technické  zabezpečovací  prostředky  webu.  Uživatel  dále  není  oprávněn  užívat
automatizované systémy pro stahování dat z webu či sledování webu nebo jiných uživatelů
webu.  Uživatel  nesmí  jakkoliv  reprodukovat  či  zneužívat  procesy  k  monitorování  obsahu
webu. Uživatel nesmí zasahovat technickými prostředky do webu za účelem jeho přetížení,
zaplavení, či odepření funkčnosti.  

3.5.  Porušení  webu,  narušení  jeho obsahu,  bezpečnosti,  či  funkčnosti  nebo pokusy o tyto
neoprávněné zásahy budou považovány za porušení  právních  předpisů a  řešeny v souladu
s příslušnými právními  předpisy,  s  tím,  že  provozovatel  je  oprávněn takovémuto  uživateli
zamezit technicky v dalším využívání webu.  

3.6.  Provozovatel  nenese  žádnou  odpovědnost  za  odkazy  na  stránky  třetích  stran,  ani  za
jakoukoliv ochranu uživatelů v případech, kdy prostřednictvím takového odkazu přejdou na
web třetí strany. Uživatel by měl v takovém případě dbát zvýšené opatrnosti při poskytování
jakýchkoliv informací na webu třetí strany, zejména by si uživatel měl nejprve prostudovat
všeobecné podmínky, pravidla ochrany soukromí či podmínky užívání takového webu třetí
strany.  

Článek 4 – Ochrana osobních údajů  

4.1. Správcem osobních údajů je provozovatel. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

4.2. Uživatel bere na vědomí, že správce bude zpracovávat údaje poskytnuté uživatelem ve
formuláři v systému Mám nápad.

4.3. Uživatel bere na vědomí, že správce je oprávněn zaslat údaje poskytnuté uživatelem ve
formuláři  v  systému  Mám  nápad  externím  spolupracujícím  subjektům  (hodnotitelům)
k posouzení.

4.4. Poskytnutí osobních údajů ze strany uživatele je smluvním požadavkem. 

4.5. Údaje poskytnuté uživatelem ve formuláři v systému Mám nápad budou zpracovávány po
dobu trvání smluvního vztahu.

4.6.  Podrobné  informace  o  zpracování  osobních  údajů  správce  lze  nalézt  zde:
https://operatorict.cz/osobni-udaje/ . 

Článek 5 – Závěrečná ustanovení  

5.1. Právní vztah mezi provozovatelem a uživatelem se řídí českým právem.  

5.2. Vzhledem ke globální povaze internetu, na kterém je provozován web, je každý uživatel
povinen dodržovat při užívání webu, vedle těchto VP, všechny lokální právní normy země, ve
které se právě nachází.  

5.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VP neplatným, nebo neúčinným, nemá
tato neplatnost nebo neúčinnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení VP.  

5.4. Provozovatel dbá na zachovávání autorských či jiných práv a žádá, aby tak uživatel činil
také.  Pro  případ,  že  uživatel  zjistí  porušení  autorských  práv  či  jiných  práv,  může
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provozovateli své oznámení o tomto podezření zaslat na jeho emailovou adresu uvedenou v
článku 4 odst. 4.6. těchto VP.

5.5.  Provozovatel  je  oprávněn  přerušit  či  dočasně  pozastavit  jakoukoliv  službu  webu.
Provozovatel  v  žádném  případě  neodpovídá  uživateli  za  jakoukoliv  škodu  způsobenou
dočasnou či trvalou nedostupností webu nebo některé jeho aplikace.  

Tyto VP nabývají účinnosti dne 1. 4. 2021  
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