
Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užívání služby Náhledy Online

I. Základní ustanovení

1. Registrací nebo použitím služby „Účet na zkoušku“ uživatel bezezbytku souhlasí s těmito podmínkami 
užívání portálu.

2. Tyto podmínky definují užívání internetového portálu „Náhledy Online“ (dále též jako on-line 
portál/služba). Provozovatelem služby je Mgr. Pavel Beran, Cejl 294/84a, Brno, IČO 06596363 (dále též 
jako provozovatel). Služba je dostupná na internetové adrese www.nahledyonline.cz.

3. Uživatel jako fotograf má možnost využívat služby pomocí „Účtu na zkoušku“ nebo jako majitel řádného 
účtu.

a) Pro využívání „Účtu na zkoušku“ není registrace povinná.

b) Pro využívání řádného účtu je registrace povinná.

4. Zákazník (klient) fotografa se pro výběr nebo tisk fotografií pomocí odkazu, který mu odešle fotograf, 
nemusí registrovat.

II. Zákaznický účet a užívání aplikace

1. Na základě registrace může uživatel přistupovat do svého zákaznického účtu.

2. Při registraci do zákaznického účtu je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Každý 
uživatel může vlastnit pouze jeden účet.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen 
zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. 
Provozovatel on-line služby nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Uživatel není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Uživatel nesmí zneužívat službu účelem, pro který nebyla služba vytvořena (například jako datové 
úložiště apod.).

6. Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když uživatel svůj uživatelský účet 
déle nevyužívá, či v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti či pravidla této on-line služby a to i bez 
náhrady.

7. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na 
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového
a softwarového vybavení třetích osob.

III. Sdílení galerie

1. Sdílení galerie je možné z uživatelského účtu.

2. Pro jednu galerii je možné vytvořit několik unikátních odkazů. Majitel odkazu může přistoupit, na základě
oprávnění od uživatele, do galerie a provést výběr fotografií.

3. Odkaz je platný po dobu existence galerie či existence uživatelského účtu.

IV. Licenční ujednání

1. On-line služba je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. autorským dílem.

2. Provozovatel uděluje uživateli, na základě registrace a platby za objednané služby, nevýhradní licenci k 
použití on-line služby bez územního omezení. Licence je sjednána na vždy na jeden kalendářní měsíc na 
základě provedené platby za objednanou službu.

3. Uživatel není oprávněn, bez výslovného souhlasu provozovatele, udělit (pod)licenci, podstoupit práva k 
užívání, službu rozmnožovat, pronajímat, půjčovat nebo on-line službu či svůj účet zpřístupnit způsobem, 
který neodpovídá běžnému užívání.

4. Uživatel plně zodpovídá za obsah nahraný do on-line služby.

V. Platební podmínky a ceny

1. Každý registrovaný uživatel vlastní v on-line službě svůj účet s finančními prostředky (dále též jako 
peněženka). Tuto peněženku je možné dobít jednorázovým kreditem. Dobití kreditu je možné převodem 
na účet provozovatele vedeného v CZK z účtu vedeného v CZK. Kde platí, že 1 Kč má hodnotu 1 Kč v 
hodnotě kreditu.
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2. Na základě zvoleného programu (kombinaci služeb) uživatelem je v každém 1. dni v měsíci provedeno 
odečtení částky za zvolenou službu z peněženky uživatele. Touto platbou je provedeno objednání zvolené 
služby na další kalendářní měsíc.

3. Uživatel si může zvolit změnu balíčku služeb v průběhu měsíce s platností

a) od následující půlnoci, kdy je změna zvoleného programu provedena v půlnoci na následující den. 
Odečtení částky se pak neprovede podle pravidla V. 2. v 1. den měsíce, ale ihned následující den. 
Pokud měl uživatel v době změny platný placený program, je mu poměrová částka (snížená o 10 %) 
za nevyčerpanou část balíčku vrácena zpět do jeho peněženky.

b) od začátku následujícího měsíce, kdy je změna zvoleného programu provedena v půlnoci z posledního
dne aktuálního měsíce na první den následujícího měsíce.

4. Pokud je platba za zvolenou službu provedena v průběhu měsíce, je částka za zvolenou službu spočítána 
poměrově s ohledem na zbývající dobu do konce měsíce.

5. Pokud v době provedení platby za zvolenou službu nemá uživatel dostatek kreditu ve své peněžence, je 
mu automaticky zvolena služba „Zdarma“ bez měsíčních poplatků. Toto může mít za následek odstranění 
galerií a fotografií, které jsou nad limit služby „Zdarma“, stejně tak k přepočtu velikosti náhledových 
fotografií a zkrácení doby platnosti galerií, pokud takové fotografie uživatel (fotograf) na svém účtu má.

6. Jednotlivé ceny a vlastnosti služby jsou uvedeny na www.nahledyonline.cz/cenik. Cena za jednotlivé 
úrovně služby může podléhat změnám (růst nebo se snižovat) na základě aktuálního vývoje požadavků 
zákazníků, ekonomické situaci a podobné. O této změně je uživatel informován zprávou v on-line službě 
po úspěšném přihlášení minimálně s měsíčním předstihem.

7. Pokud by došlo k výpadku/omezení/nedostupnosti služby trvající déle než jeden den, provozovatel na 
základě žádosti, může kompenzovat tento výpadek připsáním jednorázového kreditu uživateli, kterého se 
výpadek týkal. Tento kredit může dosahovat maximální částky dvojnásobku poměru délky výpadku služby
a předplaceného zaplaceného uživatelem. 

VI. Práva a povinnosti

1. Provozovatel je povinen, na základě provedené platby, poskytnout službu registrovaným uživatelům a 
zákazníkům, kteří mají od registrovaného uživatele přístup do galerie.

2. Uživatel je povinen dodržovat obchodní podmínky a zákony České Republiky. Stejně tak plně odpovídat 
za jím nahrané fotografie do on-line služby.

3. Uživatel nesmí používat službu pro sdílení pornografického materiálů a materiálů, které jsou v rozporu se 
zákony České Republiky.

4. Provozovatel systému je povinen informovat orgány činné v trestním řízení pokud bude mít podezření na 
porušování práv a zákonů České Republiky, stejně tak má povinnost poskytnout veškeré údaje o uživateli, 
pokud ho tyto orgány o tyto informace požádají.

5. Provozovatel systému nenese vlastnická práva k fotografiím nahraným do on-line služby.

VII. Odpovědnost za škodu

1. Uživatel bere na vědomí, že on-line služba je poskytována bez jakékoliv záruky na funkčnost.

2. Provozovatel nezaručuje, že aplikace bude dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a že bude dostupná na 
všech zařízeních a odkudkoliv.

3. Odpovědnost provozovatele za škodu je dána do maximální výše měsíčního poplatku, který uživatel v 
daném měsíci, kdy mu škoda v souvislosti se službu vznikla, za službu zaplatil, popřípadě úměrná délce v 
daném měsíci.

VIII. Účet na zkoušku

1. Uživatel si může založit „Účet na zkoušku“. Pro založení tohoto účtu není potřeba registrace a není 
potřeba žádný e-mail nebo heslo.

2. Účet je identifikován jednoznačným identifikátorem, pomocí kterého se uživatel může kdykoliv přihlásit.

3. Tento účet má následující omezení, oproti běžnému účtu „Zdarma“ s registrací:

a) Maximální počet fotografií je omezen na 50.

b) Platnost galerií a uživatelského účtu na zkoušku je omezena na 3 dny.

c) Z účtu není možné odesílat e-mailové zprávy, stejně tak uživateli nelze odeslat uživatelské notifikace.

d) Nelze nastavit/změnit program a dobít kredit.
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e) Nelze využívat službu „Tisku fotografií“.

4. Uživatel si může v postupu času založit libovolný počet „Účtů na zkoušku“, nikdy však více než jeden v 
jeden okamžik.

5. Takto založený účet nesmí být použit pro sdílení fotografií s reálným klientem fotografa jinak než na 
ověření potřeby řádného uživatelského účtu.

6. Takto založený účet je možné během jeho platnosti kdykoliv převést na řádný účet dokončením registrace.

IX. Veřejný profil

1. Každý registrovaný uživatel si může ve svém profilu vytvořit „Veřejný profil“.

2. Tento „Veřejný profil“ je dostupný komukoliv a slouží pro reklamu fotografa. Je zároveň dostupný z 
galerie, kde zákazník fotografa vybírá své fotografie k úpravě.

3. Uživatel plně odpovídá za informace a fotografie, které uvede na svém „Veřejném profilu“.

4. Je zakázáno na svém „Veřejném profilu“ sdílet a propagovat (i nepřímo) jinou službu než službu fotografa,
kterému tento profil patří. Stejně tak je zakázáno sdílet cokoliv co je v rozporu s dobrými mravy a zákony
České Republiky.

5. „Veřejný profil“ je možné kdykoliv zrušit v profilu uživatele.

X. Tiskové galerie - tisk fotografií klientem

1. Každý registrovaný fotograf, který má zaplacen příslušný cenový balíček, může využít službu tisku 
fotografií klientem.

2. Fotografie k tisku se počítají do limitu fotografií daných výší předplatného podle příslušného balíčku.

3. Fotografie, které nabízí fotograf k tisku musí splňovat následující podmínky:

a) musí se jednat o vlastní fotografie fotografa nebo fotografie, ke kterým má fotograf licenční 
oprávnění nabízet jejich tisk,

b) nesmí jít o fotografie pobuřující, erotické, pornografické a jiné, které odporují dobrým mravům a 
zákonům,

c) musí být nahrány v kvalitě, která dovoluje jejich tisk (rozlišení, barevný prostor, technická kvalita 
apod.).

4. Fotograf bezezbytku souhlasí, že fotografie v originální kvalitě, které si jeho klient zvolí k tisku, budou za 
tímto účelem předány Tomáš Zýka – ZYKATISK, IČO 88559297, se sídlem Radbuzská 597, Praha 9 
19600 (dále též jako „tiskárna“). Údaje o fotografovi, které jsou v systému uloženy, nejsou předávány.

5. Fotograf nahráním fotografií do galerie pro tisk souhlasí a uděluje tiskárně nevýhradní právo tyto 
fotografie použít pro tisk a plnění povinností vyplývajících z objednávky klienta. Tiskárna nemůže 
fotografie využívat jiným způsobem (předat klientovi jinak než vytisknuté fotografie nebo poskytnout 
zálohy fotografií v digitální podobě).

6. Tiskárna za účelem plnění svých zákonných povinností a služeb (tisk fotografií pro klienta) může tyto 
fotografie upravit za účelem zkvalitnění tisku (ořez, barevné korekce, jasové úpravy apod., pokud si klient 
tuto službu bude přát), vytisknout, odeslat klientovi vytisknutá data, stejně tak fotografie v digitální 
podobě zálohovat nejméně po dobu trvání záruky na jakost tisku a další náležitosti dané zákonem pro 
účely plnění služeb mezi klientem a tiskárnou.

7. Fotograf za tuto službu nemůže uplatnit a požadovat plnění ve formě odměny.

8. Fotograf musí na přání tiskárny nebo provozovatele služby „Náhledy Online“ poskytnout nezbytnou 
asistenci pro řádné poskytnutí služby mezi tiskárnou a klientem. Pokud fotograf asistenci odmítne 
poskytnout, nebo neposkytne řádně a tiskárně nebo provozovateli služby „Náhledy Online“ tak vznikne v 
tomto důsledku škoda, je fotograf tuto škodu povinen bezezbytku uhradit.

9. Služba tisku fotografií není určena pro zálohování dat.

XI. Aktualizace aplikace

1. Prostředí aplikace „Náhledy Online“ může v průběhu času procházet změnami, které jsou nutné pro 
zajištění funkčnosti aplikace, pro zvýšení komfortu užívání aplikace (fotografem i jeho klienty) nebo jsou 
nutné pro zajištění bezpečnosti. Důvodem změn mohou být mimo jiné:

a) přidání vlastností a funkcí,

b) vylepšení stávajících funkcí,

c) změna algoritmů,



d) odstranění obsahu, stávajících vlastností a funkcí,

e) plnění smluvních povinností vůči uživatelům, klientům a dalším dodavatelům (například poskytovatel
serverového řešení),

f) dodržování zákonných požadavků.

2. Významné změny jsou komunikovány registrovaným fotografům pomocí zprávy v aplikaci, která je 
dostupná po přihlášení. Tato zpráva je dostupná pouze omezený čas po její implementaci. Veškerý seznam 
změn je pak dostupný na samostatné stránce v aplikaci https://www.nahledyonline.cz/release-notes

XII. Ukončení uživatelského účtu

1. Uživatel může kdykoliv bezplatně ukončit svoji registraci. Pro zrušení účtu je nutné odeslat na email 
info@nahledyonline.cz žádost o zrušení registrace s informací o převedení zbytkového kreditu v 
peněžence uživatele. Tato žádost musí být odeslána z emailu uvedeného při registraci.

2. V případě zrušení účtu je zbytkový kredit v peněžence uživatele (pokud nějaký je), převeden do 7 
pracovních dní na bankovní účet uživatele vedeného v CZK. Již zaplacený kredit se nevrací. 

3. Pokud je uživatelský účet déle než jeden rok (365 dní) bez aktivity (přihlášení, založení galerie, nahrání 
fotografie, dobití kreditu aj.), má provozovatel právo na jeho ukončení bez náhrady. Případný kredit, který 
na účtě v době takového zrušení existoval propadá provozovateli. 

4. Provozovatel může bez náhrady ukončit uživatelský účet, pokud se prokáže, že uživatel porušil některá 
ujednání těchto podmínek nebo zákony České Republiky. Případný kredit, který na účtě v době takového 
zrušení existoval propadá provozovateli.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto podmínky mohou být kdykoliv změněny, rozšířeny či jinak upraveny.

2. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2020.

XIV.  Seznam aktualizace VOP

1. 31. 7. 2022 byl přidán odstavec VIII. Účet na zkoušku. Ostatní odstavce zůstávají v platnosti.

2. 9. 8. 2022 byl přidán odstavec IX. Veřejný profil. Ostatní odstavce zůstávají v platnosti.

3. 11. 1. 2023 byl přidán odstavec X. Aktualizace aplikace a to z důvodu implementace nové novely o 
„digitálním obsahu“. Původní odstavce X. Ukončení uživatelského účtu a XI. Závěrečná ustanovení byly 
přesunuty na pozici XI. a XII.

4. 10. 2. 2023 byl přidán odstavec X. Tiskové galerie - tisk fotografií klientem a to z důvodu implementace 
nové služby. Původní odstavce X. Aktualizace aplikace, XI. Ukončení uživatelského účtu a XII. Závěrečná
ustanovení byly přesunuty na pozici XI., XII. a XIII. Poslední odstavec Závěrečná ustanovení byl rozdělen
na 2 při zachování původních textů.
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