Podmínky uveřejňování článků na webových stránkách edunews.cz

Provozovatelem webových stránek edunews.cz je společnost Education, s. r. o. Provozovatel si
vyhrazuje právo rozhodovat o uveřejnění nebo neuveřejnění článků, které chtějí na webové
stránky umístit třetí osoby. Provozovatel neodpovídá za obsah uveřejněných článků, které na
webových stránkách edunews.cz uveřejní autoři článků. Provozovatel si vyhrazuje právo
neuveřejnit články, které by mohly poškodit jeho dobré jméno nebo dobré jméno třetích stran.
Podmínky uveřejňování článků se dále řídí následujícími pravidly:
1. Základní ustanovení
1.1 Edunews.cz je služba společnosti Education, s. r. o. určená ke zveřejňování autorského
obsahu vytvářeného osobami nezávislými na provozovateli služby a též osobami
pověřenými provozovatelem. Veškerý textový, obrazový a multimediální obsah
publikovaný na doméně edunews.cz je chráněný autorskými právy provozovatele, autorů
původních materiálů a třetích stran na základě jimi smluvených vztahů s autory nebo
s provozovatelem. Obsah uveřejněný na stránkách edunews.cz může mít komerční
charakter.
1.2 Souhlas s těmito Podmínkami uveřejňování je nezbytným předpokladem registrace,
aktivního využívání služeb a uveřejňování článků autory.
1.3 Možnost uveřejnit komerční články poskytuje provozovatel za úplatu podle aktuálního
ceníku. Komerční články může uveřejnit fyzická nebo právnická osoba, která splní tyto
podmínky:
i) zaregistruje se na stránkách edumenu.cz, správně a pravdivě vyplní registrační formulář
včetně fakturačních údajů,
ii) ve stanoveném termínu uhradí fakturu předplatného za články na účet provozovatele
nebo obdrží souhlas provozovatele s bezplatným uveřejněním článku,
iii) při publikování na stránkách edunews.cz nebo při jiných činnostech souvisejících se
službou uveřejňování článků dodržuje pravidla stanovená provozovatelem v těchto
Podmínkách uveřejňování.
1.4 Na zveřejnění komerčních článků není právní nárok. Provozovatel má zájem zpřístupnit
služby stránek edunews.cz odborné veřejnosti působící v oblasti vzdělávání, vyhrazuje si
však právo odmítnout zájemce o uveřejnění článku i bez udání důvodu. Za články vhodné k
uveřejnění na stránkách edunews.cz se nepovažuje propagace různých ideologií,
světonázorů, vyznání víry, politické prezentace, komerční prezentace takových produktů a
služeb, které tematicky nesouvisejí s problematikou celoživotního vzdělávání, vzdělávání
dospělých, personalistikou, managementem či marketingem.
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1.5 Obsahem komerčního článku může být:
i) název firmy,
ii) logo firmy,
iii) logo firmy v profilové fotografii,
iv) odkazy a internetové stránky autora článku a firmy,
v) obrázky včetně komerčních, pokud na ně autor vlastní autorské práva,
vi) video firmy (umístěné na serverech YouTube nebo Vimeo, případně tak, aby se dalo do
článku vložit prostřednictvím kódu iframe),
vii) vlastní text.
1.6 Součástí komerčního nebo odborného článku uveřejněného na stránkách edunews.cz
nemůže být politická propagace ani odkazy na předvolební kampaně politiků a politických
stran.
1.7 Komerční článek může být určen na propagaci neziskových organizací a občanských
sdružení. Obsahem takového článku může být:
i) logo organizace,
ii) název organizace,
iii) informace o činnosti a programu subjektu,
iv) odkazy a linky na vlastní internetové stránky podporované subjektem, videa a obrázky.
1.8 Provozovatel si vyhrazuje právo na zásahy do stránek edunews.cz a změnu poskytovaných
služeb, včetně změny Podmínek uveřejňování, a to i bez předchozího upozornění. Na
změnu Podmínek uveřejňování je provozovatel povinen autory a přispěvatele bezodkladně
a dostatečně účinnou formou upozornit.
2. Ochrana osobních údajů a soukromí
2.1 V každém článku je autor povinný zveřejnit svou skutečnou identitu.
2.2

Uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění, údaje poskytnuté při registraci zpracoval za účelem jejich
interního použití.

2.3 Kontaktní údaje autora a uživatele provozovatel využívá výhradně na účely spojené
s provozováním služby a neposkytuje je jiným osobám, pokud to nepovoluje povaha
komerční prezentace. Účelem spojeným s provozováním služby se rozumí i zasílání
nevyžádaných e-mailových zpráv o novinkách souvisejících s provozováním služby, které
však provozovatel posílá ve frekvenci maximálně jednou za týden. Součástí zpráv od
provozovatele můžou být i reklamní informace třetích stran.
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3. Autorská práva, zdroje
3.1 Obsah vytvořený a zveřejněný autorem na edunews.cz je vlastnictvím autora, kterému
provozovatel poskytuje mediální prostor a technické prostředky na zveřejňování obsahu.
Provozovatel k obsahu autora nemá autorská práva a smí ho bez samostatné dohody
s autorem využívat jen takovým způsobem, který je Podmínkami uveřejňování výslovně
povolen.
3.2 Autor nesmí pod vlastním jménem zveřejňovat cizí texty nebo jejich části. Může citovat jiné
zdroje, vždy však v souladu s autorským zákonem. Musí uvést zdroj textu a jeho autora,
v případě, pokud cituje jiné internetové médium, uvést i odkaz (link) na citovaný zdroj. Link
nesmí být umístěn v perexu (v krátkém úvodu k článku).
3.3 Články by měly být napsány výhradě pro portál edunews.cz. Pokud autor použije článek i
v jiném médiu, je nutné o tom provozovatele edunews.cz informovat. Platí to i naopak,
pokud autor chce na edunews.cz publikovat svůj článek, který už zveřejnil v jiném médiu,
měl by mít souhlas příslušného média.
3.4 Autor nesmí používat ve svých textech obrázky z jiných internetových stránek, pokud mu
držitel autorských práv nedal souhlas na jejich použití. Pokud souhlas má, je povinen uvést
zdroj, odkud fotografie pochází.
4. Práva a povinnosti autora
4.1

Autor svobodně šíří své názory, které však nezasahují do práv třetích osob. Nesmí
zveřejňovat informace nepravdivé, polopravdivé či neúplné, které by mohly poškodit jiné
osoby či subjekty.

4.2

Autor nesmí zveřejňovat obsah, který je v rozporu se zákony České republiky a
Podmínkami uveřejňování. Zakázány jsou zejména urážky, vulgarismy, hanobení rasy,
národa, náboženského přesvědčení či sexuální orientace, propagace nelegálních stran,
hnutí a organizací. Zakázaná je také pornografie, porušování autorského zákona a
propagace obsahu porušujícího autorský zákon. Nepřijatelný je i obsah, který hrubým
způsobem znevažuje provozovatele.

4.3

Za porušení Podmínek uveřejňování se považuje také:
i) zveřejnění erotických obrázků,
ii) zveřejnění textů, obrázků a videí, které obsahují vulgarismy, zvlášť v titulcích a perexech,
propagují násilí jako řešení konfliktů, užívání drog, urážejí konkrétní osoby,
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iii) zveřejňování textů, v jejichž titulcích se nacházejí grafické znaky a prvky na přitáhnutí
čtenáře včetně titulků psaných velkými písmeny,
iv) zveřejňování textů, které jsou odkazy jiným autorům na edunews.cz , které jsou
úvahami o nich, o kvalitě jejich článků a podobně,
v) oznámení o ukončení psaní a spolupráce s provozovatelem,
vi) zveřejňování textů, které obsahují stížnosti na provozovatele a jeho služby; stížnosti se
řeší výlučně e-mailovou komunikací s provozovatelem,
vii) neúměrné obtěžování (spamování) čtenářů a uživatelů,
viii) zasahování do struktury, funkce a vzhledu edunews.cz jiným způsobem než tím, který
byl provozovatelem výslovně povolen a veškerá činnost, která by mohla narušit
funkčnost edunews.cz,
ix) zveřejňování nepravdivých nebo neúplných informací, které by mohly poškodit jiné
osoby či subjekty,
x) rozsáhlé dodatečné úpravy publikovaných článků, kterými se podstatně mění jejich
obsah, bez zřetelného přiznání a dodatečných změn přímo v článku,
xi) změny data článku po jeho uveřejnění s úmyslem zobrazit ho znovu na předních
místech a zvýšit čtenost článku,
xii) bezdůvodné vymazávání či znepřístupnění již publikovaných článků.
4.4 Autor může požádat o deaktivaci služby i během doby předplatného nebo v případě, že má
předplacené nevyčerpané články, v takovém případě mu pak zaniká nárok na vrácení
uhrazené sumy či její poměrné části.
5. Práva a povinnosti provozovatele
5.1 Provozovatel je povinen maximálně využívat svoje zdroje, znalosti a schopnosti k
zabezpečení spolehlivosti, funkčnosti a bezpečnosti stránek edunews.cz. Neručí však za
stoprocentní funkčnost poskytovaných služeb. Uživatel a autor nemá nárok na jakoukoli
úhradu škody způsobenou používáním edunews.cz.
5.2 Provozovatel je oprávněn využívat obsah vytvářený autory těmito způsoby:
i) k provozu služby edunews.cz (bez nároku na odměnu pro autory odborných
nekomerčních článků),
ii) k propagaci služby edunews.cz v mediích vlastněných provozovatelem i v mediích jiných
stran (bez nároku na odměnu pro autora),
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iii) k zobrazení článků i na jiných svých webových stránkách jako například edunews.sk,
kurzy.edumenu.cz,
konference.edumenu.cz,
poradenstvi.edumenu.cz,
hotely.edumenu.cz, eduoffice.cz, education.sk a jiné, které patří provozovateli
Education s. r. o.
5.3 Provozovatel je oprávněn zobrazovat na stránkách edunews.cz reklamu, zpravidla však
mimo prostor vyhrazený pro obsah vytvářený autory (nad, pod nebo vedle stránky).
Provozovatel se zavazuje umísťovat a zobrazovat reklamu tak, aby byla zřetelně odlišena od
obsahu vytvářeného autorem a nevznikal dojem o jakémkoli vztahu mezi reklamou a
autorem.
5.4 Provozovatel může podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění odstraňovat ze
stránek edunews.cz obsah, který porušuje platné zákony a Podmínky uveřejňování, stejně
jako blokovat přístup k službám edunews.cz uživatelům, kteří porušili Podmínky
uveřejňování (zvláště po předchozím upozornění).
5.5 Provozovatel garantuje zobrazení článku na hlavní stránce edunews.cz, dokud ho nenahradí
novější články.
5.6 Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit provozování stránek edunews.cz i bez udání
důvodu. V takovém případě vrátí autorům poměrnou část financí, které předem uhradili za
neuveřejněné články nebo za období, které z důvodu ukončení provozu stránek nemohou
využít na předplacené služby.
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