
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SÍTĚ VZDĚLÁVÁNÍ NETEDO 

(dále také jen „všeobecné podmínky“) 

1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ 

1.1. Základní pojmy 

V tomto článku jsou pro účely těchto všeobecných podmínek definovány významy následujících 

pojmů: 

1.1.1. Síť vzdělávání Netedo 

Sítí vzdělávání Netedo se rozumí projekt prezentovaný prostřednictvím internetového serveru, který je 

dostupný na adrese www.netedo.cz (dále také jen „Síť vzdělávání“).  

1.1.2. Provozovatel Sítě vzdělávání 

Provozovatelem Sítě vzdělávání je Josef Soltész, IČO: 49167812, DIČ: CZ6503031535, který je 

zároveň poskytovatelem služeb, jež jsou prostřednictvím Sítě vzdělávání poskytovány (dále také jen 

„Provozovatel sítě“). 

1.1.3. Poskytovatel vzdělávání 

Poskytovatelem vzdělávání se rozumí právnická osoba, fyzická osoba nebo fyzická podnikající osoba 

disponující plnou způsobilostí k právním úkonům, která poskytuje vzdělávání libovolného zaměření 

(dále také jen „Poskytovatel vzdělávání“). 

1.2. Služby Sítě vzdělávání 

Tento článek definuje níže uvedené služby, které jsou prostřednictvím Sítě vzdělávání poskytovány a 

jejichž poskytovatelem je Provozovatel sítě (dále také jen „služby“) 

1.2.1. Profil Sítě vzdělávání 

Profilem se rozumí prostor na Síti vzdělávání, který je schopen zajistit přehlednou a efektivní 

prezentaci Poskytovatele vzdělávání, čímž zvyšuje jeho dostupnost v oblasti internetu (dále také jen 

„Profil“). 

1.3. Další pojmy 

1.3.1. Vyhledávací databáze Sítě vzdělávání 

Vyhledávací databází Sítě vzdělávání se rozumí vyhledávací databáze dostupná na hlavní straně Sítě 

vzdělávání, jejímž prostřednictvím lze dle vybraných vlastností vyhledávat profily Poskytovatelů 

vzdělávání, kteří mají na síti registrován svůj profil, a to jak v neaktivním stavu dle čl. 1.3.2., odst. 3, 

těchto všeobecných podmínek, tak v aktivním stavu dle čl. 1.3.2., odst. 4, těchto všeobecných 

podmínek (dále také jen „Vyhledávací databáze sítě“). 

1.3.2. Dokončení registrace profilu 

(1) Dokončení registrace profilu dojde ze strany Poskytovatele vzdělávání odesláním řádně 

vyplněného registračního formuláře, který je dostupný v elektronické podobě na Síti vzdělávání 

v sekci „Nová registrace“. 



(2) Dokončení registrace profilu je podmíněno odsouhlasením těchto všeobecných podmínek a dojde 

k němu kliknutím na tlačítko „Dokončit“, které se nachází v posledním kroku registračního formuláře. 

(3) Po dokončení registrace profilu se Profil nachází v tzv. neaktivním stavu, kterým se rozumí stav, 

kdy Profil není přístupný veřejnosti a nelze na něj prostřednictvím vyhledávací databáze sítě přejít a 

zobrazit jej (dále také jen „neaktivní stav“).  

(4) Pro uvedení Profilu do tzv. aktivního stavu, kterým se rozumí stav, kdy je Profil plně přístupný 

veřejnosti a lze na něj prostřednictvím vyhledávací databáze přejít a zobrazit jej (dále také jen „aktivní 

stav“), je nutné mít na profilu vlastní popis a nahrané vlastní logo (např. v případě školy) či fotky 

(např. v případě osoby poskytující vzdělávání formou doučování). 

(5) Dokončení registrace profilu je oprávněn provést pouze Poskytovatel vzdělávání a v případě, že by 

Provozovatel sítě nabyl jakýchkoliv pochybností o jeho totožnosti, je oprávněn dokončení registrace 

profilu bez udání důvodu odmítnout a Profil neposkytnout.  

1.3.3. Vlastní uživatelský účet 

Vlastním uživatelským účtem se rozumí uživatelské rozhrání zabezpečené přihlašovacím e-mailem a 

heslem, jehož prostřednictvím lze spravovat dostupné služby sítě uvedené v čl. 1.2., těchto 

všeobecných podmínek (dále také jen „Uživatelský účet“). Uživatelský účet může získat Poskytovatel 

vzdělávání na základě dokončení registrace profilu. Přihlášení se do Uživatelského účtu je možné 

provést na základě platného vyplnění přihlašovacího formuláře dostupného na Sítí vzdělávání pod 

odkazem „Přihlásit“, jenž se nachází v horní liště. 

1.3.4. Registrovaní a neregistrovaní uživatelé Sítě vzdělávání 

(1) Registrovaným uživatelem Sítě vzdělávání se rozumí Poskytovatel vzdělávání, který provedl 

dokončení registrace profilu a který se na Profilu či jiných stránkách Sítě vzdělávání pohybuje 

přihlášen pod svým uživatelským účtem, jenž mu byl na základě dokončení registrace profilu vytvořen 

(dále také jen „Registrovaný uživatel“). 

(2) Neregistrovaným uživatelem Sítě vzdělávání se rozumí kdokoliv, kdo se pohybuje na Profilu či 

jiných stránkách sítě bez přihlášení pod uživatelským účtem (dále také jen „Neregistrovaný uživatel“). 

1.3.4. Obsah profilu a závadný obsah profilu 

(1) Obsahem profilu se rozumí veškerý obsah, který je na Profilu Registrovaným uživatelem nahrán, 

sdílen či prezentován veřejnosti - jedná se o veškerá Uživatelem vložená data grafického, textového či 

jiného charakteru (dále také jen „obsah“).  

(2) Závadným obsahem profilu se rozumí obsah dle předchozího ustanovení, jenž naplňuje jeden nebo 

více následujících znaků (dále také jen „závadný obsah“): 

a) Protiprávnost – obsah s protiprávní povahou, zejména potlačující základní lidská práva a svobody, 

jakkoliv porušující např. práva autorská, majetková, duševního vlastnictví a jiná, porušující licence a 

jakkoliv jinak rozporuplný s ostáními platnými právními normami ČR. 

b) Nemravnost – obsah s pornografickou či obdobnou povahou nevhodnou osobám mladším 18 let a 

obsah v rozporu se společností všeobecně uznávanými morálními a etickými normami. 

c) Nepravdivost – obsah s klamavou povahou, zejména veškeré informace uvádějící veřejnost v omyl 

např. v osobě (uvedení nepravdivých údajů o totožnosti Poskytovatele vzdělávání), ve vlastnictví 



(nabídka vzdělávání, o němž se na základě pochybností Provozovatele sítě či jiných podnětů a stížností 

ze strany veřejnosti prokáže, že neexistuje a/nebo není daným Poskytovatelem vzdělávání 

poskytováno), kvalitě (informace o kvalitách a vlastnostech vzdělávání, o kterých se na základě 

pochybností Provozovatele sítě či jiných podnětů a stížností ze strany veřejnosti prokáže, že nejsou 

pravdivé) apod. 

(3) Ve zvlášť sporných případech o označení obsahu jako závadného, rozhoduje Provozovatel sítě, a to 

buď na základě svých pochybností o jejich nezávadnosti či podnětů a stížností ze strany veřejnosti.  

2. OBECNÁ USTANOVENÍ: 

2.1. Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě smluvního 

ujednání (dále také jen „smlouva“) mezi Provozovatelem sítě na straně jedné a Registrovaným 

uživatelem a/nebo Neregistrovaným uživatelem na straně druhé. Práva a povinnosti mezi těmito 

smluvními stranami vyplývají z těchto všeobecných podmínek a k jejich odsouhlasení a zároveň 

závazku stran se jimi řídit, dojde uzavřením smlouvy dle čl. 2.2., těchto všeobecných podmínek.  

2.2. Uzavření smlouvy: 

(1) V případě Registrovaného uživatele je smlouva uzavřena okamžikem dokončení registrace profilu, 

a to na dobu neurčitou. Ukončit smlouvu lze pouze v případech stanovenými těmito všeobecnými 

podmínkami. 

 (2) V případě Neregistrovaného uživatele je smlouva uzavřena okamžikem vstupu na Síť vzdělávání, 

a to do doby, než jí zase opustí. 

3. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

3.1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s užíváním Profilu. 

3.2.1. V souvislosti s užíváním Profilu mají Provozovatel sítě a Registrovaný uživatel (v 

následujících odstavcích tohoto článku dále jen „Uživatel“) následující základní práva a 

povinnosti: 

(1) Provedením dokončení registrace profilu Uživatel potvrzuje, že byl seznámen s těmito 

všeobecnými podmínkami a souhlasí se jimi řídit. Rovněž souhlasí, že mu na e-mail, který uvedl 

v registračním formuláři, budou ze strany Provozovatele sítě zasílána různá informační sdělení, která 

mohou být dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých 

zákonů o informačních službách považována za obchodní. 

(2) Uživatel je oprávněn kdykoliv požádat o zrušení zasílání informačních sdělení Provozovatelem 

sítě, a to buď kontaktováním Provozovatele sítě, nebo dle pokynů uvedených na konci každého e-

mailu jednotlivých sdělení. Provozovatel sítě je v každém případě povinen tomuto požadavku vyhovět 

a žádná sdělení již poté danému Uživateli nezasílat.  

(3) Uživatel dokončením registrace profilu potvrzuje, že jím uvedené a odeslané údaje jsou úplné a 

pravdivé. V případě, že by kdykoliv po dokončení registrace profilu vzešlo jednoznačně najevo, že 

poskytnuté údaje nebyly úplné, pravdivé a Uživatel by se neztotožňoval s Poskytovatelem vzdělávání, 

za něhož se uvedl, je Provozovatel sítě oprávněn jeho uživatelský účet s předchozím upozorněním 

zrušit a tím ukončit smlouvu.  



(4) Pokud Provozovatel sítě o totožnosti Uživatele nabude pouze pochybností, je oprávněn uvést jeho 

Profil do neaktivního stavu a/nebo zajistit nezobrazování se Profilu ve Vyhledávací databázi sítě ve 

formě karty, a to do té doby, než Uživatel neprokáže o těchto pochybnostech Provozovatele sítě opak.  

(5) Uživatel je povinen chránit své přihlašovací údaje (e-mail a heslo) a nedopustit, aby nikdo 

neoprávněný získal do jeho Uživatelského účtu přístup. Zároveň bere na vědomí, že Provozovatel sítě 

nenese žádnou odpovědnost za případné jakékoliv škody způsobené porušením této povinnosti. 

(6) V případě, že Uživatel nabude podezření, že někdo neoprávněný získal přístup do jeho 

Uživatelského účtu, je povinen to ihned nahlásit Provozovateli sítě, a to buď prostřednictvím e-mailu 

či telefonicky. Provozovatel sítě je v takovém případě oprávněn učinit veškerá opatření nutná pro 

vyřešení tohoto problému (může jím být i dočasné znepřístupnění Uživatelského účtu Uživateli) a 

Uživatel je povinen tato opatření strpět. 

(7) Uživatel je plně odpovědný za obsah, který je na jeho Profilu nahrán, sdílen či prezentován 

veřejnosti a zároveň bere na vědomí, že Provozovatel sítě za tento obsah nese odpovědnost pouze 

v případech stanovených zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 

Uživatel dále bere na vědomí, že za obsah, který bude na Profilu nahrán, sdílen či prezentován 

veřejnosti, nenese v žádném případě odpovědnost osoba, která jej tam umístila ale vždy pouze 

Uživatel, kterému daný Profil patří (resp. Poskytovatel vzdělávání, na něhož byl registrován). 

(8) Uživatel je povinen na Profil nahrávat pouze takový obsah, který není v rozporu s těmito 

všeobecnými podmínkami, konkrétně s ustanovením čl. 1.3.4., odst. 2, pojednávajícím o závadném 

obsahu.  

(9) Bude-li na Profilu nahrán, sdílen či prezentován veřejnosti závadný obsah dle ustanovení čl. 1.3.4., 

odst. 2, těchto všeobecných podmínek, je Provozovatel sítě oprávněn tento obsah odstranit a/nebo 

Profil, na němž se tento obsah nachází, uvést do neaktivního stavu. Bezprostředně po provedení 

některého či obou z těchto uvedených úkonů, je Provozovatel sítě povinen Uživatele vlastnícího 

dotčený Profil informovat prostřednictvím e-mailu. Následný postup pro uvedení Profilu zpět do 

aktivního stavu se bude odvíjet dle výše závažnosti závadného obsahu. V zájmu Provozovatele sítě je 

především dojít ke vzájemné dohodě bez zbytečných sporů. V případě opakovaného sdílení, nahrávání 

či prezentování závadného obsahu veřejnosti ze strany Uživatele, je Provozovatel sítě oprávněn tomuto 

Uživateli zrušit Uživatelský účet a tím ukončit smlouvu. 

(10) Uživatel se zavazuje, že svým jednáním neohrozí a jakkoliv nepoškodí provoz, bezpečnost a 

správnou funkčnost Sítě vzdělávání a jejím prostřednictvím poskytovaných služeb. 

(11) Uživatel je povinen v plné výši uhradit škodu, kterou způsobí Provozovateli sítě nebo třetím 

osobám v důsledku porušení těchto všeobecných podmínek, zneužití nebo neoprávněného užívání 

poskytnuté služby. Bude-li některý z těchto uvedených důsledků příčinnou udělení peněžité sankce 

Provozovateli sítě ze strany příslušných státních orgánů, je Uživatel povinen tuto sankci v plné výši 

Provozovateli sítě uhradit. 

(12) Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel sítě nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu, 

zpřístupnění nebo jakékoliv zneužití dat, způsobení škody, přerušení poskytované služby nebo provozu 

Sítě vzdělávání v důsledku neoprávněného zásahu třetích osob (např. možné hackerské útoky apod.), 

zásahu vyšší moci, výpadku serveru, havárie, výpadku či jiných poruch dodávky elektrické energie 

nebo jiného pro chod služby nezbytného, zejména elektronického spojení. 



(13) Provozovatel sítě je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit poskytování služby nebo provoz 

Sítě vzdělávání v případě nabití jednoho nebo více důsledků uvedených v předchozím odstavci, 

v případě nutné údržby serveru nebo v případě zavádění nových funkcí, možností či úprav grafického 

nebo technického charakteru apod. Přerušení poskytování služby nebo provozu Sítě vzdělávání je 

Provozovatel sítě povinen v co nejkratším termínu napravit (tj. opět uvést Síť vzdělávání do provozu a 

poskytování služby obnovit) a pokud možno vzhledem k situaci předem oznámit (zprávou na 

Uživatelův e-mail). Provozovatel sítě se rovněž zavazuje, že pro bezchybně funkční a bezpečný provoz 

sítě a poskytování služby vynaloží své maximální úsilí. 

(14) V případě, že Uživatel projeví zájem o prohlédnutí ukázkového profilu na hlavní straně Sítě 

vzdělávání, je povinen do formuláře vložit pouze svůj vlastní e-mail, k němuž má přístup, nikoliv e-

mail jiných osob bez jejich předchozího souhlasu. Zadáním svého e-mailu zároveň Uživatel projevuje 

svůj souhlas se zasíláním informačních sdělení, které mohou být dle zákona č. 480/2004 Sb. o 

některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů o informačních službách 

považována za obchodní. 

(15) Název Profilu slouží jako klíčový orientační bod toho, co je na něm prezentováno (resp. o jakého 

Poskytovatele vzdělávání se jedná), a proto by měl být stručný, přehledný a neobsahovat příliš mnoho 

slov. Za tímto účelem je Provozovatel sítě oprávněn název kteréhokoliv profilu změnit (např. lokalita 

je zobrazena automaticky pod názvem profilu, proto není potřeba ji vypisovat i v něm, jednotlivé 

služby ohledně poskytovaného vzdělávání lze vypsat v popisu apod.).  

3.2.2. V souvislosti s užíváním Profilu mají Provozovatel sítě a Neregistrovaný uživatel (v 

následujících odstavcích tohoto článku dále jen „Uživatel“) následující základní práva a 

povinnosti: 

(1) Uživatel se zavazuje, že svým jednáním neohrozí a jakkoliv nepoškodí provoz, bezpečnost a 

správnou funkčnost Sítě vzdělávání a jejím prostřednictvím poskytovaných služeb.  

(2) Uživateli Síť vzdělávání slouží především jako možnost pro vyhledávání Profilů Poskytovatelů 

vzdělávání dle vybraných vlastností vzdělávání a je oprávněn se pohybovat na všech částech Sítě 

vzdělávání, k nimž není vyžadováno přihlášení pod Uživatelským účtem. 

(3) Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel sítě není nijak odpovědný za obsah, který je na 

jednotlivých Profilech prezentován a s tímto obsahem se nemusí ztotožňovat. Výjimkou je ukázkový 

profil či jiné Profily spravované Provozovatelem sítě. 

(4) Pokud Uživatel nabude o jakémkoliv Profilu umístěném na Síti vzdělávání pochybnosti zejména 

ohledně totožnosti Poskytovatele vzdělávání, jenž je na daném Profilu prezentován, nebo o 

nezávadnosti jeho obsahu či pokud bude mít k danému Profilu jakékoliv výhrady (např. spojené 

s útoky na jeho osobu), je oprávněn tento Profil Provozovateli sítě nahlásit prostřednictvím e-mailu 

s uvedením důvodu nahlášení. Pokud tak Uživatel učiní, je Provozovatel sítě povinen Uživateli na jeho 

nahlášení v nejbližší možné době odpovědět a popřípadě učinit opatření dle čl. 4.2.1., odst. 10, zjistí-li 

na základě tohoto nahlášení porušení těchto všeobecných podmínek či jiných platných právních norem 

ČR.  

(5) Při využití funkce „zaslat doporučení“ spočívající v možnosti zaslat doporučení k aktivaci Profilu 

danému Poskytovateli vzdělávání, jehož Profil se nachází v neaktivním stavu, je Uživatel povinen 

vkládat pouze svůj vlastní e-mail, k němuž má přístup, nikoliv e-mail jiných osob bez jejich 

předchozího souhlasu. 



(6) V případě, že Uživatel projeví zájem o prohlédnutí ukázkového profilu na hlavní straně Sítě 

vzdělávání, je povinen do formuláře vložit pouze svůj vlastní e-mail, k němuž má přístup, nikoliv e-

mail jiných osob bez jejich předchozího souhlasu. Zadáním svého e-mailu zároveň Uživatel projevuje 

svůj souhlas se zasíláním informačních sdělení, které mohou být dle zákona č. 480/2004 Sb. o 

některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů o informačních službách 

považována za obchodní. 

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

4.1. Způsob zpracování 

Osobní údaje jsou Provozovatelem sítě zpracovány vždy na základě dokončení registrace 

poskytovaných služeb a po zpracování jsou shromažďovány v zabezpečeném elektronickém systému, 

do nějž mají přístup jen Provozovatel sítě a osoby zajišťující jeho provoz. 

4.2. U Profilu 

(1) V případě dokončení registrace profilu jsou Provozovateli sítě Registrovaným uživatelem (v 

následujících odstavcích tohoto článku dále jen „Uživatel“) poskytnuty následující údaje: 

a) Oficiální název Poskytovatele vzdělávání (v případě právnické osoby) nebo jméno a příjmení 

(v případě fyzické nebo fyzické podnikající osoby). 

b) IČ a DIČ (v případě právnické nebo podnikající fyzické osoby) 

c) Adresa sloužící k identifikaci a fakturaci v případě aktivace Profilu (ulice plus č. popisné, kraj, 

okres, město/obec) 

d) Přihlašovací e-mail určen pro přihlašování se do uživatelského účtu a pro veškerou komunikaci 

s Provozovatelem sítě. 

(2) Odesláním všech uvedených údajů Provozovateli sítě na základě dokončení registrace profilu ze 

strany Uživatele, vyslovuje Uživatel souhlas k jejich zpracování a následnému shromažďování 

Provozovatelem sítě v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

(3) Provozovatel sítě se zavazuje, že veškeré údaje poskytnuté Uživatelem bude užívat pouze pro účely 

spojené s poskytováním Profilu., zejména umístění Uživatele (resp. Poskytovatele vzdělávání, jehož 

jménem Uživatel vystupuje) do vyhledávací databáze sítě, možné zvýšení návštěvnosti Uživatelova 

Profilu zařazením Profilu do různých internetových vyhledávačů a katalogů a dále pro oznámování 

významných změn, nových možností a funkcí, různých např. slevových akcí, výherních soutěží apod. 

(4) Veškeré Uživatelem poskytnuté údaje jsou shromažďovány do zabezpečeného elektronického 

systému, k němuž mají přístup pouze osoby zajišťující jeho provoz na základě dohody 

s Provozovatelem sítě. Provozovatel sítě prohlašuje a ručí za to, že tyto osoby nebudou s osobními 

údaji nakládat jinak, než aby z technického hlediska zajistily účely Provozovatele sítě uvedené 

v předchozím odstavci. 

 

 

 



5. OCHRANA OBSAHU SÍTĚ VZDĚLÁVÁNÍ A PROFILŮ 

5.1. Není-li výslovně uvedeno jinak, bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele sítě je všem 

uživatelům Sítě vzdělávání zakázáno jakkoliv šířit obsah Sítě vzdělávání. Tímto obsahem se rozumí 

veškeré grafické, textové či jiné části umístěné/publikované na Síti vzdělávání, jež jsou vlastnictvím 

Provozovatele sítě. 

5.2. Rovněž je všem uživatelům Sítě vzdělávání zakázáno jakkoliv šířit obsah Profilu dle ustanovení 

1.3.4, těchto všeobecných podmínek, bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele vzdělávání, 

jemuž daný Profil patří.  

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1. Platnost a neplatnost 

Vyjde-li najevo, že dle platných právních norem ČR je některé z ustanovení těchto všeobecných 

podmínek neplatné, bude toto ustanovení z těchto všeobecných podmínek vyjmuto a označeno jako 

neplatné, přičemž zbytek těchto všeobecných podmínek budu nadále plně platný. V záležitostech 

výslovně neuvedených v těchto všeobecných podmínkách se bude postupovat dle platných právních 

norem ČR, zejména dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, 480/2004 Sb. o některých 

službách informačních společností, 121/2000 Sb. o právu autorském a 138/2002 Sb. o regulaci 

reklamy. 

6.2. Změny 

(1) Provozovatel sítě je oprávněn kdykoliv tyto všeobecné podmínky bez předchozího upozornění 

měnit, přičemž se zavazuje, že v případě změn bude Registrované uživatele následně informovat při 

jejich prvním přihlášení se do Uživatelského účtu, e-mailem či jakoukoliv jinou vhodnou formou 

komunikace. Účinnost těchto všeobecných podmínek po případných změnách je nabyta vždy dnem 

uvedeným v závěrečném ustanovení, čl. 7.3., odst. 2, těchto všeobecných podmínek. 

(2) Budou-li tyto všeobecné podmínky Provozovatelem sítě změněny a Registrovaný uživatel bude 

nadále užívat služby Sítě vzdělávání, vyjadřuje tím svůj souhlas se těmito podmínkami dále řídit. 

Nebude-li Registrovaný uživatel s těmito všeobecnými podmínkami po případných změnách souhlasit, 

je povinen se dalšího užívání služeb Sítě vzdělávání zdržet. 

6.3. Dostupnost a účinnost 

(1) Aktuální znění těchto všeobecných podmínek je dostupné v elektronické podobě vždy na Síti 

vzdělávání v sekci „Všeobecné podmínky“. 

(2) Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 24. 6. 2013. 


