Všeobecné podmínky IS.BOAT.COM
Tyto Všeobecné podmínky použití („Všeobecné podmínky”) společně se všemi platnými
Dodatečnými podmínkami (viz oddíl 1.2 (Dodatečné podmínky) níže) (souhrnně označované
jako „Podmínky”) určují váš přístup a používání našich webových stránek, zákaznické
podpory, diskusních fór nebo jiných interaktivních oblastí nebo služeb, a služeb, jako je
například inzerce (souhrnně označovaných jako „Služby“) a softwaru, který vkládáme do
těchto Služeb, a všech aplikací včetně mobilních aplikací, Ukázkových souborů a Souborů
obsahu (definice viz níže), skriptů, sad instrukcí a související dokumentace (souhrnně
označované jako „Software”).
Užíváním naší platformy potvrzujete, že jste již ve věku minimálně 18 let; máte právní
oprávnění k uzavírání závazné právní povinnosti. IS Boat s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout
přístup na tuto platformu a na služby, které nabízíme.
Tyto stránky, jejich obsah a infrastruktura těchto stránek a služba online poptávky lodí
poskytovaná prostřednictvím platformy (“služba”) jsou ve vlastnictví, provozovány a
poskytovány společností IS Boat s.r.o. a jsou poskytovány pro vaše osobní, podnikatelské
užití za podmínek stanovených níže.

DEFINICE
Služba is.boat.com je inzertní službou provozovanou společností IS Boat s.r.o., jež je
provozovaná a dostupná na internetové adrese (URL): www.is.boat.com. Služba is.boat.com
umožňuje realizovat inzerci zobrazovanou ve vyhledávání isboat.com.
Inzerátem se rozumí jednotlivé reklamní oznámení ve formě textového inzerátu a dalších
podporovaných formátů zadaných do služby isboat.com.
Správou lodi se rozumí vložení jednotlivých údajů a informací (např. dokumenty o lodi,
správě výdajů a příjmů, rezervací, závad a servisech) a dalších podporovaných formátů
zadaných do služby is.boat.com.
Provozovatelem služby isboat.com je společnost IS Boat s.r.o., se sídlem: Praha 2 –
Londýnská 575/48, PSČ: 120 00, IČO: 03693210, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městský soud v Praze, odd. C vložka 236540 (dále jen „Provozovatel“).
Poskytovatel služby (například majitelé lodí, centrální agenti, charterové společnosti), mohou
inzerovat své lodě a služby k pronájmu dále využívat služby softwaru pro správu svých lodí.
Jsou profesionálové ve smluvním vztahu se společností IS Boat s.r.o. Poskytovatel nebo
agentura, jež si pro účely využití služby isboat.com pro své klienty zřídí u Provozovatele na
webové stránce is.boat.com svůj uživatelský účet (dále jen „is.boat.com“).
Uživatelé, návštěvníci platformy, kteří mohou učinit nezávaznou poptávku u poskytovatele
služeb .

1.

VAŠE SMLOUVA SE SPOLEČNOSTÍ IS BOAT
1.1 Uzavíráte smluvní vztah se společností IS Boat s.r.o. a Podmínky se řídí zákony České
republiky.

1.2 Dodatečné podmínky. Naše Služby a Software jsou vám poskytovány prostřednictví
poskytnutí licence, nikoli prodávány a mohou se na ně vztahovat některé dodatečné
podmínky uvedené níže („Dodatečné podmínky“). V případě jakéhokoli rozporu mezi
Všeobecnými podmínkami a Dodatečnými podmínkami platí tyto Dodatečné podmínky
vztahující se ke Službě nebo Softwaru. Dodatečné podmínky mohou být změněny, jak je
popsáno v oddílu 1.6 (Aktualizace podmínek) níže.
1.3 Firemní uživatelé. Pokud jste získali „Oprávnění“ (které je definováno jako právo
k přístupu a „využívání” Softwaru a Služeb) od organizace nebo skupiny, včetně mimo jiné
Podniku nebo jakéhokoli jiného komerčního subjektu, státního subjektu, neziskové
organizace nebo vzdělávací instituce (jež jsou všechny označovány jako „Podnik”) v rámci
jednoho z business tarifů společnosti IS-BOAT, potom jste (A) „Firemní uživatel” takového
Podniku; (B) váš profil IS-BOAT spojený s takovýmto Oprávněním je „Firemní profil” a (C)
všechny odkazy na „vás” v těchto Podmínkách budou znamenat tento Podnik. Jste-li
Firemní uživatel, souhlasíte s tím, že vzhledem k vašemu získání Oprávnění od takového
Podniku (1) může společnost IS Boat poskytnout tomuto Podniku možnost přístupu,
užívání, odebrání, uchování a kontroly vašeho Firemního profilu a veškerého jeho Obsahu,
bez ohledu na to, zda je do profilu nahrán nebo importován před datem nebo po datu
poslední aktualizace těchto Podmínek; (2) vaše užívání Služeb a Softwaru se řídí takovouto
obchodní smlouvou se společností IS-BOAT; a (3) společnost IS Boat může takovému
Podniku poskytnout vaše osobní údaje. Pokud jste Firemní uživatel s Oprávněními od více
Podniků, můžete mít s každým Podnikem spojený samostatný Firemní profil. Jako Firemní
uživatel můžete mít uzavřeny různé smlouvy zahrnující nebo nezahrnující povinnosti vůči
Podniku, které mohou ovlivnit váš Firemní profil nebo Obsah. Společnost IS Boat nenese
odpovědnost za jakékoli porušení těchto smluv nebo povinností z vaší strany. Pokud jste
nezískali Oprávnění od Podniku, potom (a) jste „Osobní uživatel”; (b) váš profil is.boat.com
je osobní profil; (c) udržujete výhradní přístup a kontrolu nad veškerým Obsahem ve vašem
osobním účtu nebo osobním profilu (není-li v Zásadách ochrany osobních údajů uvedeno
jinak) a (d) všechny odkazy na „vás” v těchto Všeobecných podmínkách budou znamenat
vás jako jednotlivce. Pokud jste získali Oprávnění prostřednictvím osobního tarifu a od
Podniku, pak jste osobní a zároveň firemní uživatel. Jste Osobním uživatelem, když
využíváte Oprávnění, která jste získali prostřednictvím svého osobního tarifu, a Firemním
uživatelem, když využíváte Oprávnění poskytovaná Podnikem.
1.4 Domény obchodních e-mailů. Jako Osobní uživatel nebo Firemní uživatel můžete
vytvořit účet is.boat.com pomocí e-mailové adresy poskytnuté nebo přidělené Podnikem
(například vaší pracovní e-mailové adresy). Pokud s námi Podnik naváže přímý vztah, možná
bude chtít přidat váš účet k tomuto vztahu. Pokud k tomu dojde, může Podnik po
předchozím oznámení spojit váš účet s firemním účtem. To znamená, že Podnik může (A)
získat přístup k účtu; (B) převzít kontrolu nad účtem a jakýmkoli Obsahem, ať už je v něm
uložen, nahrán nebo importován, a to před nebo po datu poslední aktualizace těchto
Podmínek; a (C) doporučit, aby byl jakýkoli Obsah nepocházející od tohoto Podniku spojený
s tímto účtem přesunut na nový účet, který používá e-mailovou adresu, která není spojena
s takovým Podnikem. Vy jako jednotlivec nebo jako Firemní uživatel rovněž berete na
vědomí, že společnost IS-BOAT může takovému Podniku poskytnout vaše osobní údaje,
například vaše jméno nebo e-mailovou adresu. Pokud nechcete, aby Podnik přistupoval,
používal, odebíral, uchovával nebo kontroloval účet nebo profil, nepoužívejte u tohoto účtu
firemní e-mailovou adresu.

1.5 Vlastnictví. Vy (jako Podnik nebo jednotlivec, podle toho, co je relevantní) si ponecháváte
všechna práva a vlastnictví svého Obsahu. Nenárokujeme si žádná vlastnická práva na váš
Obsah.
1.6 Aktualizace podmínek. Společnost IS Boat může kdykoli změnit Podmínky a pokud tak
učiní, upozorní vás na to změnou data v horní části Podmínek a v některých případech vám
může poskytnout další upozornění. Podmínky byste si měli pravidelně procházet. Není-li
uvedeno jinak, pozměněné Podmínky nabudou účinnosti okamžitě a vaše další používání
našich Služeb a Softwaru potvrdí váš souhlas s těmito změnami. Pokud s pozměněnými
Podmínkami nesouhlasíte, musíte přestat používat naše Služby a Software.

2.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
2.1 Prostřednictvím platformy poskytujeme (platforma isboat.com a is.boat.com) online
platformu, pomocí níž všechny typy provozovatelů lodí například majitele lodí, centrální
agenti, charterové společnosti), mohou spravovat své lodě, inzerovat své lodě k pronájmu, a
prostřednictvím kterého mohou návštěvníci platformy učinit nezávaznou poptávku. Tím, že
uživatel provedete pronájem za pomoci společnosti isboat.com, uzavřete přímý (právně
závazný) smluvní vztah s poskytovatelem lodí, od kterého si pronajímá loď. Od okamžiku,
kdy provede uživatel nezávaznou poptávku, jedná přímo s majitelem lodí, který nese
veškerou zodpovědnost za nabízenou službu.
2.2 Při nabízení služeb jsou informace, které ukážeme, založeny na informacích
poskytnutých poskytovateli lodí. Poskytovatelé lodí mají přístup k on-line systému, díky
němuž jsou plně odpovědní za aktualizaci ceny pronájmu, dostupnosti a dalších informací,
které jsou zobrazovány na naší platformě. Ačkoli budeme využívat přiměřené zdroje při
provádění našich služeb, nebudeme ověřovat, zda jsou a nejsou zárukou, že jsou veškeré
informace přesné, úplné nebo správné, ani neneseme odpovědnost za jakékoli chyby
(včetně typografických chyb), případné přerušení na jakoukoli (dočasnou nebo částečnou)
poruchu, opravu, upgrade nebo údržbu naší platformy nebo jiná, nepřesné, zavádějící nebo
nepravdivé informace nebo nedodání informací. Každý poskytovatel lodí je vždy odpovědný
za přesnost, úplnost a správnost informací (včetně ceny a dostupnosti nájemného)
zobrazených na naší platformě.
2.3 Naše služby jsou k dispozici pouze pro osobní a nekomerční účely. Proto nemáte právo
používat, kopírovat, prodávat, zobrazovat nebo reprodukovat jakýkoli obsah nebo
informace, produkty nebo služby dostupné na naší platformě pro jakoukoli komerční nebo
konkurenční činnost.
2.4 Kliknutím na některé odkazy na Portálu isboat.com může dojít k opuštění Portálu
isboat.com a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
2.5 Is.boat.com si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál
is.boat.com.

3.

UŽÍVÁNÍ SLUŽEB A SOFTWARU.
3.1 Licence. V případě dodržování těchto Podmínek a příslušných zákonů můžete
přistupovat ke Službám a Softwaru, které společnost IS Boat s.r.o. zpřístupňuje a ke kterým
od společnosti získáte licenci, a tyto Služby a Software používat. Platnost vaší licence
(licencí) vyprší po vyčerpání kreditů. Verze Služeb a Softwaru dostupná (dostupné) k datu

prodloužení licence se mohou lišit od verze (verzí) dostupné při prvním registrace licence
(licencí) od společnosti IS Boat s.r.o.. Souhlasíte s tím, že vaše rozhodnutí o použití nebo
nákupu Softwaru nebo Služeb není podmíněno poskytnutím jakékoli budoucí funkcionality
nebo funkcí, ani závislé na jakýchkoli ústních nebo písemných veřejných připomínkách,
které učiníme v souvislosti s budoucími funkcionalitami nebo funkcemi.
3.2 Duševní vlastnictví společnosti IS Boat . My (a naši poskytovatelé licencí) zůstáváme
výhradním vlastníkem všech práv, nároků a zájmů týkajících se Služeb a Softwaru. Pokud
není v těchto Podmínkách uvedeno jinak, neposkytujeme vám žádná práva k patentům,
autorským právům, obchodním tajemstvím a ochranným známkám ani jiná práva ve vztahu
k položkám obsaženým ve Službách nebo Softwaru. Vyhrazujeme si veškerá práva, která
nejsou udělena na základě těchto Podmínek.
3.3 Úložiště. Pokud Služby poskytují úložiště a tato funkce je aktivována příslušnými
Službami, doporučujeme váš Obsah pravidelně zálohovat na jiném místě. Můžeme uplatnit
přiměřená technická omezení, například omezení velikosti souboru, prostoru úložiště,
kapacity zpracování a jiná technická omezení. Pokud překročíte limit spojený s vaším
účtem, můžeme Službu pozastavit, dokud situaci nenapravíte.
3.4 Ukázkové soubory. „Ukázkové soubory” jsou zvukové, vizuální soubory, video soubory
nebo soubory s jiným obsahem poskytované společností IS Boat , určené k použití ve
výukových programech, ukázkách a k jiným zkušebním účelům, které mohou být označeny
jako ukázkové soubory. Ukázkové soubory nelze použít k žádným jiným účelům, než pro
které jsou poskytovány. Ukázkové soubory nesmíte distribuovat žádným způsobem, který
umožňuje třetí straně používat, stahovat, extrahovat nebo přistupovat k Ukázkovým
souborům jako samostatným souborům, a nemůžete si k těmto Ukázkovým souborům
nárokovat žádná práva.
3.5 Soubory obsahu. „Soubory obsahu” označují datové zdroje společnosti IS Boat
poskytované jako součást Služeb a Softwaru. Není-li v dokumentaci nebo specifických
licencích (včetně mimo jiné Dodatečných podmínek) uvedeno jinak, udělujeme vám osobní,
nevýhradní, nesublicencovatelnou a nepřevoditelnou licenci k vašemu koncovému užívání
Souborů obsahu (tj. v rámci vámi vytvořené odvozené aplikace nebo produktu) nebo jejich
odvozenin („Koncové užívání”). Soubory obsahu můžete před jejich vložením do služeb
nebo produktů v rámci koncového užívání upravit. Soubory obsahu můžete reprodukovat
a distribuovat pouze v souvislosti s jejich koncovým použitím, avšak za žádných okolností
nemůžete tyto soubory distribuovat samostatně, mimo jejich koncové použití.
3.6 Bezplatná členství, nabídky a zkušební verze. Společnost IS Boat může na základě
vlastního uvážení nabízet bezplatné členství, nabídky a zkušební členství. Je-li vám
poskytnut přístup ke Službám nebo Softwaru bezplatně nebo k vyzkoušení, takový přístup
je upraven v těchto Podmínkách. Společnost IS Boat může kdykoli před bezplatným nebo
zkušebním obdobím nebo v jeho průběhu dle vlastního uvážení ukončit bezplatný nebo
zkušební přístup, bez předchozího upozornění a bez toho, aby jí tím vznikla jakákoli
povinnost vůči vám, a to v rozsahu povoleném příslušnými zákony a z jakéhokoli důvodu,
včetně zabránění zneužití bezplatného nebo zkušebního přístupu. Po uplynutí období
bezplatného nebo zkušebního přístupu můžete pokračovat v používání Služeb nebo
Softwaru pouze zaregistrováním placeného předplatného, pokud je k dispozici, nebo jiným
způsobem povoleným společností IS Boat . Během bezplatného nebo zkušebního období

se na Služby a Software nevztahují žádné výslovné ani předpokládané záruky, všechny
Služby a Software jsou poskytovány „tak jak jsou“, se všemi vadami, a není k nim
poskytována žádná technická ani jiná podpora.
3.7 Verze NFR. Společnost IS-BOAT může Služby nebo Software také označit jako
„zkušební”, „verze pro hodnocení” nebo „není určeno k prodeji” nebo jiným podobným
označením („Verze NFR”). Verzi NFR můžete instalovat a používat pouze během období
a pro účely uvedené při poskytnutí verze NFR. Žádný materiál vytvořený pomocí verze NFR
nesmíte používat pro žádné komerční účely.
3.8 Další typy licencí.
(A) Předběžná verze nebo beta verze. Služby či Software nebo funkci Služeb či Softwaru
můžeme označit jako předběžnou verzi nebo beta verzi („Beta verze”). Beta verze
nepředstavuje konečný produkt a může obsahovat chyby, které mohou vést k selhání
systému nebo jinému selhání a následné ztrátě dat. Společnost IS Boat se může
rozhodnout pro nevydání komerční verze beta verze. Pokud vás o to společnost IS Boat
požádá, musíte okamžitě přestat používat beta verzi a zničit všechny její kopie. Výměnou za
vaše použití Beta verze souhlasíte s tím, že společnost IS Boat může shromažďovat data
týkající se vašeho používání Beta verze za účelem vylepšení našich produktů a přizpůsobení
vaší zkušenosti, bez ohledu na to, zda jste se odhlásili od shromažďování dat u jiných verzí
než beta verzí, či nikoli. Pokud si nepřejete, aby bylo vaše používání sledováno, musíte
ukončit používání Beta verze jejím odinstalováním nebo použitím Služeb či Softwaru v jiné
verzi než beta verzi. Tato ustanovení nahrazuje jakákoli samostatná smlouva, kterou
uzavřeme a kterou se Beta verze bude řídit.
3.9 Služby a Software třetích stran. Služby a Software mohou zahrnovat služby a software
třetích stran a nesete odpovědnost za dodržování všech platných podmínek stanovených
třetími stranami. Jsou k dispozici některé podmínky třetích stran, které se mohou vztahovat
na vaše používání Služeb a Softwaru. Přístup ke službám a softwaru třetích stran je
poskytován pouze z praktických důvodů a společnost IS Boat nenese za tyto služby
a software třetích stran žádnou odpovědnost.
3.10 Řazení inzerátů na webové stránky isboat.com, vyvíjí systém automaticky.

4.

PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE
4.1 Uživatel vůči IS Boat s.r.o. prohlašuje a zaručuje, že:
(a) je plně způsobilý k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk
(b) má všechny nezbytné dokumenty a povolení k tomu pronajímat loď,
(c) veškeré údaje, které poskytuje společnosti IS Boat s.r.o., jsou pravdivé, úplné, přesné
a správné,
(d) se před zahájením užívání Portálu is.boat.com důkladně seznámil s těmito
Podmínkami a stejně tak i s veškerými dalšími podmínkami na které je těmito
Podmínkami odkazováno, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
(e) bude používat Portál is.boat.com, poptávat na nich a vkládat příspěvky do diskuze
prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného

podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má isboat.com právo
tyto účty zablokovat a smazat,
(f) ve veřejných diskuzích a hodnocení na Portálu is.boat.com a nebo na sociálních
sítích spravovaných ze strany is.boat.com hrubě a nebo vulgárně neurážel ostatní
diskutující, smluvní partnery isboat.com a jeho zaměstnance a nebo nezveřejňoval
jiné příspěvky, které by byly v rozporu s dobrými mravy či byly jinak nevhodné. V
souvislosti s veřejnými diskuzemi na Portálu is.boat.com a nebo na sociálních sítích
spravovaných ze strany is.boat.com si isboat.com vyhrazuje právo odstranit
příspěvky, které jsou v rozporu s těmito Podmínkami či jinak poškozují isboat.com a
nebo jeho smluvní partnery.
(g) Uživatel souhlasí s uveřejněním takového hodnocení. Hodnocení je uvedeno spolu s
křestním jménem Uživatele nebo první částí jeho emailové adresy. Pokud je součástí
příspěvku a nebo hodnocení fotografie udělujete společnosti IS Boat s.r.o. bezúplatné
oprávnění k užití díla (fotografie) (licenci), a to v původní, zpracované či jinak změněné
podobě, v recenzích a jakož i v reklamních materiálech společnosti IS Boat s.r.o. v
elektronické či tištěné podobě a IS Boat s.r.o. tuto licenci přijímá. Licence se uděluje v
neomezeném rozsahu, tj. bez územního či množstevního omezení a na celou dobu
trvání autorských práv. Isboat.com není povinen licenci využít.
4.2 Uživatel je povinen při užívání Portálu is.boat.com dodržovat právní předpisy je povinen
vždy respektovat práva i is.boat.com i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a
jinými předměty práv duševního vlastnictví.
4.3 Uživatel zejména nesmí:
(a) užívat Portál is.boat.com v rozporu s těmito Podmínkami,
(b) komerčně užívat kterékoli části Portálu is.boat.com způsobem způsobilým poškodit
isboat.com a nebo Zájemce,
(c) získávat přihlašovací jména a nebo hesla jiných Uživatelů,
(d) zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu is.boat.com,
nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu is.boat.com
(e) používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít
negativní vliv na provoz Portálu is.boat.com. Portál i is.boat.com je možné užívat jen v
rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo isboat.com a který je v
souladu s jeho určením.
(f) používat Služby nebo Software bez písemné licence nebo smlouvy se společností IS
BOAT s.r.o. nebo v rozporu s ní;
(g) kopírovat, měnit, hostovat, streamovat, sublicencovat nebo dále prodávat Služby
nebo Software;
(h) umožnit nebo dovolit ostatním, aby používali Služby či Software na základě informací
o vašem účtu;
(i) nabízet, používat nebo povolit použití Služeb nebo Softwaru v oboru počítačových
služeb, v rámci outsourcingových služeb třetích stran, na základě členství nebo na

základě předplatného, na základě kanceláře poskytující služby, na základě sdílení
času, jako součást hostované služby nebo jménem jakékoli třetí strany;
(j) používat Software k vytvoření libovolné databáze nebo souboru dat;
(k) přistupovat nebo se pokoušet o přístup ke Službám nebo Softwaru jakýmikoli jinými
prostředky než přes rozhraní, které poskytneme nebo schválíme;
(l) obcházet jakákoli omezení přístupu nebo použití, která se uplatňují v rámci prevence
určitého použití Služeb nebo Softwaru;
(m) sdílet jakýkoli Obsah, který je nezákonný, škodlivý, výhružný, obscénní, násilný,
hanlivý, pomlouvačný, vulgární, lascivní, sprostý, útočí na ochranu osobních údajů
ostatních uživatelů, je nenávistný nebo jiným způsobem nepřijatelný;
(n) sdílet jakýkoli Obsah, který sexualizuje nezletilé nebo napomáhá nevhodným
interakcím s nezletilými, jinými uživateli produktů společnosti IS Boat s.r.o.nebo
veřejností;
(o) vydávat se za jakoukoli osobu nebo subjekt či nepravdivě předstírat nebo jinak
zkreslovat vaše spojení s určitou osobou nebo subjektem;
(p) pokoušet se deaktivovat, narušit nebo zničit Služby nebo Software;
(q) nahrávat, přenášet, ukládat nebo zpřístupňovat libovolný Obsah, který obsahuje
jakýkoli virus, škodlivý kód, škodlivý software nebo jakékoli součásti určené
k poškození nebo omezení funkčnosti Služeb nebo Softwaru;
(r) rušit, zasahovat či bránit jinému uživateli v používání Služeb nebo Softwaru (například
pronásledováním, zastrašováním, obtěžováním nebo podněcováním či podporou
násilí nebo sebepoškozování);
(s) zapojovat se do řetězových dopisů, nevyžádaných e-mailů, pyramidových schémat,
phishingu, spamů, podvodných aktivit nebo jiných nevyžádaných zpráv;
(t) umísťovat do Služeb reklamu na jakékoli produkty nebo služby, aniž byste k tomu
předem získali náš písemný souhlas;
(u) používat jakékoli metody vytěžování dat nebo podobné metody sběru a extrakce dat
v souvislosti se Službami nebo Softwarem, včetně získávání dat z výstupu aplikací
pro strojové učení nebo pro jiné účely;
(v) uměle manipulovat se Službami nebo Softwarem nebo je narušovat
(w) vytvářet účty is.boat.com za účelem porušení těchto podmínek nebo za účelem
obcházení ukončení účtu nebo jiných typů akcí podniknutých společností IS Boat
s.r.o.š<
(x) manipulovat se Službami nebo Softwarem nebo je jinak zobrazovat pomocí framingu
nebo podobné navigační technologie; nebo
(y) porušovat platné zákony.
4.4 Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:

(a) nebude používat Portál is.boat.com, pokud by jejich použitím ze strany Uživatele
došlo k porušení právních předpisů,
(b) pokud je mu méně než 18 let,
(c) ve veřejných diskuzích na Portálu is.boat.com a nebo na sociálních sítích
spravovaných ze strany is.boat.com nebude hrubě a nebo vulgárně urážet ostatní
diskutující, smluvní partnery is.boat.com a nebo is.boat.com a jeho zaměstnance a
nebo zveřejňovat jiné příspěvky, které by byly v rozporu s dobrými mravy.
4.5 Uživatelé vstupem / přihlášením do webového rozhraní is.boat.com dávají souhlas k
odběru měsíčníku dále pak k zasílání veškerého propagačního materiálu týkající se služby
společnosti IS Boat s.r.o a jejich smluvních partnerů.

5.

VÁŠ ÚČET.
5.1 Informace o účtu. Jste zodpovědní za veškerou činnost, která je prováděna
prostřednictvím vašeho účtu, i když tato činnost není prováděna vámi nebo bez vašeho
vědomí nebo souhlasu. Pokud se dozvíte o jakémkoli neautorizovaném přístupu k vašemu
účtu, neprodleně upozorněte oddělení podpory zákazníků. Není dovoleno (A) sdílet
informace o vašem účtu (s výjimkou oprávněného správce účtu), ať již záměrně, nebo
neúmyslně, nebo (B) používat účet jiného uživatele. Správce vašeho účtu může informace o
vašem účtu využívat ke správě při využívání Služeb a Softwaru a přístupu k nim.
5.2 Nečinnost bezplatného účtu. Nesete odpovědnost za udržování účtu v aktivním stavu,
což znamená, že se musíte pravidelně přihlašovat, abyste se vyhnuli jakémukoli narušení
nebo ztrátě přístupu ke Službám a Softwaru nebo ukončení vašeho účtu. Pokud se ke
svému účtu nebudete pravidelně přihlašovat, vyhrazujeme si právo předpokládat, že je váš
účet neaktivní, a souhlasíte s tím, že jej můžeme v takovém případě uzavřít. Jste
srozuměn(a) s tím, že po uzavření účtu ztratíte přístup k veškerému Obsahu, který je na
vašem účtu uložen. Před zrušením vašeho účtu z důvodu nečinnosti se vás pokusíme
upozornit. Pro vyloučení pochybností se tento oddíl 5.2 (Nečinnost účtu) nevztahuje na
placené účty v dobrém stavu.

6.

VÁŠ OBSAH
6.1 Obsah. „Obsah” označuje jakýkoli text, informace nebo materiál, například zvukové
soubory, video soubory, elektronické dokumenty nebo obrázky, které nahrajete
a importujete do Služeb nebo Softwaru v souvislosti s používáním Služeb nebo jejich
prostřednictvím, případně které pomocí Služeb nebo Softwaru či prostřednictvím Služeb
vytvoříte. Nesmíte nahrávat žádný Obsah, který je zakázán platnými zákony. Společnost ISBOAT si vyhrazuje právo odebrat Obsah nebo omezit přístup k Obsahu, Službám
a Softwaru, pokud se zjistí, že některá část vašeho Obsahu porušuje tyto Podmínky. Obsah
odeslaný do Služeb nebo Softwaru nekontrolujeme, ale můžeme využívat dostupné
technologie, poskytovatele nebo procesy na vyhledávání určitých typů nelegálního obsahu
(například dětské pornografie) nebo jiného urážlivého obsahu či chování (například vzorce
aktivity, které označují spam nebo phishing, případně klíčová slova označující, že byl obsah
pro dospělé publikován mimo stěnu oddělující obsah pro dospělé).
4.2 Licence k vašemu Obsahu pro účely provozování Služeb a Softwaru. Výhradně pro účely
provozování nebo vylepšování Služeb a Softwaru nám při nahrávání Obsahu do Služeb

nebo Softwaru udělujete nevýhradní, celosvětovou a bezplatnou licenci s možností dílčího
licencování a převodu, která se vztahuje na používání, reprodukování, veřejné předvádění,
distribuci, úpravy (například pro lepší vystavení vašeho Obsahu), veřejné provádění
a překlad Obsahu.
4.3 Sdílení vašeho Obsahu.
(A) Sdílení. Některé Služby a Software mohou poskytovat funkce, které vám umožní sdílet
Obsah s ostatními uživateli nebo jej nastavit jako veřejný. „Sdílení” označuje odeslání
elektronickou poštou, publikování, přenesení, streamování, nahrání na server nebo jiný
způsob zpřístupnění (nám nebo ostatním uživatelům) Obsahu v rámci používání Služeb
a Softwaru. Váš Obsah mohou ostatní uživatelé mnoha způsoby používat, kopírovat,
upravovat nebo opětovně sdílet. Sdílení nebo zveřejnění Obsahu důkladně zvažte, protože
za něj odpovídáte.
(B) Úroveň přístupu. Nesledujeme ani nekontrolujeme, co s vaším Obsahem provádějí
ostatní uživatelé. Vy sami odpovídáte za nastavení omezení pro váš Obsah
(C) Komentáře. Komentáře, které odešlete prostřednictvím Služeb a Softwaru, nejsou
anonymní a mohou být zobrazeny ostatními uživateli. Komentáře můžete smazat vy sami,
ostatní uživatelé nebo my.
4.4 Ukončení licence. Tuto licenci můžete kdykoli odvolat a ukončit naše práva tím, že svůj
Obsah ze Služby odeberete. Některé kopie vašeho Obsahu však mohou být zachovány
v rámci námi prováděného pravidelného zálohování.
4.5 Zpětná vazba. Nemáte povinnost poskytovat nám nápady, náměty, návrhy nebo hlášení
chyb či selhání (dále jako „Zpětná vazba“). Pokud nám však Zpětnou vazbu zašlete,
udělujete nám tím nevýhradní, neodvolatelnou, časově neomezenou, celosvětovou
a bezplatnou licenci s možností sublicencování a převodu, která se vztahuje na provedení,
používání, prodej, vytvoření, nabídku prodávat, import, export, reprodukci, veřejné
vystavení, distribuci, změnu a veřejné uplatňování Zpětné vazby.

7.

POPLATKY A PLATBY
7.1 Daně a poplatky třetím stranám. Vaší povinností je uhradit veškeré platné daně a jakékoli
poplatky třetím stranám (včetně například telefonních poplatků, poplatků mobilním
operátorům, poplatků poskytovatelům internetových služeb, datových tarifů, poplatků za
platební karty, poplatků za směnu měn nebo poplatků za zahraniční transakce). Za tyto
poplatky neodpovídáme. S dotazy na poplatky se obraťte na příslušnou finanční instituci. V
případě poplatků, které dlužíte nám, můžeme podniknout kroky k jejich výběru. Nesete
odpovědnost za veškeré náklady a výdaje související s výběrem poplatků.
7.2 Cena za používání systému pro správu lodí a inzerce je stanovena na pravidelný
poplatek .Tato částka je stržena vždy po půlnoci každého dne registrace. Částka je stržena z
předplacených kreditů přičemž minimální výše dobití kreditu činí částku 25€. Cena za použití
systému a inzerci se dále řídí platným ceníkem, který je umístěn na webové adrese
isboat.com. IS Boat s.r.o. je oprávněna jednostranně změnit ceník a cenu za inzerci až o
10% (nahoru či dolů) v daném kalendářním roce, aniž by z tohoto důvodu zadavateli vzniklo
právo na odstoupení od smlouvy. Daňový doklad je zadavateli vygenerován a zaslán

bezodkladně po připsání kreditu na účet společnosti IS Boat s.r.o.. O založení, změně nebo
zrušení je zadavatel vždy informován na emailové adrese, kterou zadal při registraci.
7.3 Předpokladem zadávání jednotlivých inzerátů či inzertních příplatků v rámci isboat.com
je uhrazení kreditu. Inzerce pro poskytovatele je zúčtována a úhrada za ni stržena z kreditu
vždy po půlnoci inzerovaného dne.
7.4 Vrácení kreditů je možné pouze v případě odeslání špatné částky a to nejpozději do 1h
od odeslání peněz z účtu Zadavatele. Jinak se kredity nevrací.

8.

CENY UVEDENY NA ISBOAT.COM
8.1 Všechny ceny které budete na platformě isboat.com uvádět by měly být za loď pro celou
rezervaci, včetně DPH a všech ostatních daní. Zřejmé chyby a nepřesnosti (včetně překlepů)
nejsou závazné.
8.2 Za naši službu vám nebudeme účtovat ani přidávat další provize za pronájem lodi.
Poskytovatelé plavidel nám zaplatí poplatek za služby na naši platformě is.boat.com (dle
aktuálního ceníku není-li uvedeno jinak).
8.3 Poskytovatelé lodí může požadovat, aby byla zaplacena nájemní cena (zcela nebo
částečně) za účelem zajištění pronájmu.Platba je prováděna přímo ve prospěch
poskytovatele z kreditní nebo debetní karty nebo bankovního účtu na bankovní účet
poskytovatele lodi. Před zaplacením pronájmu by jste měl zájemce důkladně informovat o
nájemních, platebních podmínkách a storno podmínkách.

9.

PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
9.1 V souladu s omezeními stanovenými v těchto smluvních podmínkách a v rozsahu
povoleném zákonem odpovídáme pouze za přímé škody, které jste skutečně utrpěli, zaplatili
nebo vznikli v důsledku přisouzitelného nedostatku našich závazků týkajících se našich
služeb, až do výše celkové ceny vaší poptávky, jak je uvedeno a doloženo v e-mailové
korespondenci a vydaných faktur našich smluvních partnerů (ať už jde o jeden případ, nebo
řadu souvisejících případů).
9.2 Avšak v rozsahu povoleném zákonem ani my, ani kterýkoliv z našich ředitelů,
zaměstnanců, zástupců, dceřiných společností, přidružených společností nebo jiných osob,
které se zabývají řízením platformy a jejího obsahu, však nebude odpovědný za

(i) jakoukoli trestní, zvláštní, nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu, výrobní ztrátu, ušlý
zisk, ztrátu příjmů, ztrátu smlouvy, ztrátu nebo škodu na dobré pověsti nebo reputaci
(ii) (popisných) informací (včetně cen pronájmu, dostupnosti) poskytované na naší platformě
(iii) služby nebo produkty nabízené poskytovatelem lodi nebo jinými obchodními partnery
(iv) veškeré (přímé, nepřímé, následné nebo trestné) škody, ztráty nebo náklady
(v) žádné (přímé, nepřímé, následné nebo trestní) škody, ztráty nebo náklady, které jste utrpěl/a,
které vám vznikly nebo které jste zaplatil/a na základě, jako důsledek nebo v souvislosti s
užíváním, neschopností užívat nebo prodlením naší platformy
(vi) jakékoli (osobní) zranění, smrt, poškození majetku nebo další (přímé, nepřímé, zvláštní,
následné nebo trestní) škody, ztráty nebo vynaložené či zaplacené náklady, ať už v důsledku

(právních) úkonů, chyb, porušení, (závažné) nedbalosti, úmyslného pochybení , opomenutí,
neprovedení úkonu, nesprávné interpretace, přečinu nebo přesně vymezené odpovědnosti,
kterou lze (zcela nebo částečně) přičíst poskytovateli nebo kterémukoliv z našich obchodních
partnerů (jejich zaměstnancům, ředitelům, členům představenstva, jednatelům, zástupcům
nebo přidruženým společnostem), jejichž produkty nebo služby jsou (přímo či nepřímo)
nabízené nebo zveřejněné na naší nebo prostřednictvím naši platformy, včetně odpovědnosti
za (částečné) zrušení rezervace, překročení rezervační kapacity, stávky, zásahu vyšší moci
nebo jiných událostí mimo naši kontrolu.

10. SOUKROMÍ A SOUBORY COOKIE
10.1 Respektujeme vaše soukromí. Podrobnější informace naleznete v našich zásadách
ochrany osobních údajů.

11. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
11.1 Pokud není uvedeno jinak, software požadovaný pro naše služby, nebo k dispozici a
užívaný na naší platformě, a práva duševního vlastnictví (včetně autorských práv) obsahu a
informací na naší platformě jsou vlastněny společností IS Boat s.r.o., jejími dodavateli nebo
poskytovateli služeb.
11.2 „Práva duševního vlastnictví” zahrnují autorská práva, osobnostní práva, ochranné
známky, vizuální styl značky, patenty, obchodní tajemství, nekalou soutěž, právo na
soukromí, právo na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech a jakákoli další
vlastnická práva
11.3 IS Boat s.r.o. je výhradním vlastníkem všech práv, právních nároků a podílů
(vyplývajících z duševního vlastnictví), (vzhledu a uživatelského aspektu (včetně
infrastruktury)) platformy, kde je služba k dispozici, nejste vy proto, bez našeho výslovného
svolení v psané formě, nemáte oprávnění kopírovat, provádět web-scraping, vytvářet
odkazy (hypertextové / přímé), publikovat, propagovat, integrovat, používat, kombinovat,
sdílet nebo jakýmkoliv jiným způsobem využívat obsah nebo naši značku. Proto tímto
odstupujete, vzdáváte se a předáváte ve prospěch IS Boat s.r.o. veškerá práva týkající se
(celkového nebo částečného) použití nebo kombinování našeho obsahu nebo jakákoliv
práva duševního vlastnictví webové stránky a všeho obsahu nebo hodnocení hostů.
Jakékoliv nezákonné použití nebo jakékoliv výše zmíněné jednání nebo chování bude
považováno za vážné porušení práv duševního vlastnictví (včetně autorských práv a
autorských práv vztahujících se na databáze.

12. ŘEŠENÍ SPORŮ
12.1 Jakékoliv spory, které vyvstávající z těchto všeobecných podmínek a využívání našich
služeb budou předloženy výhradně příslušným soudům v Praze v České Republice. S
jakýmikoli stížnostmi Vám doporučujeme nejprve kontaktovat náš Zákaznický servis.
12.2 Původní verze těchto smluvních podmínek v českém jazyce byla přeložena do dalších
jazyků. Přeložené verze jsou pouze informační a nevážou se na ně žádné právní povinnosti.
V případě nesrovnalostí, pokud jde o obsah nebo interpretaci těchto smluvních podmínek,
nebo rozpornosti české verze smluvních podmínek a verze přeložené do jiného jazyka, jsou

za platné, směrodatné a rozhodující v rozsahu povoleném zákonem považovány smluvní
podmínky v češtině. Česká verze je k dispozici na naší platformě (zvolte český jazyk) nebo
vám ji můžeme poslat na základě vaší písemné žádosti.
12.3 Pokud se jakákoli část těchto smluvních podmínek stane neplatnou, právně neúčinnou
nebo nezavazující, ostatní části těchto podmínek platnosti nepozbývají. V takovém případě
se nicméně bude neplatné ustanovení prosazovat v plném rozsahu dle příslušného zákona a
vy přijmete opatření s podobným účinkem, který mělo neplatné, právně neúčinné nebo
nezavazující opatření, v souladu s obsahem a účelem těchto smluvních podmínek.

