Všeobecné smluvní obchodní podmínky dále jen „VSOP“
VSOP užívání služeb na serveru dostupném z internetové adresy (URL)
http://www.videoboard.net
(dále jen „VSOP“)
I. Úvodní ustanovení
1. Obchodní společnost VIDEOBOARD Bohemia s.r.o., se sídlem Praha 6, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00, IČ:
27869482, DIČ: CZ27869482 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl, vložka
122959 (dále jen "Provozovatel serveru") je mimo jiné provozovatelem Serveru dostupného z internetové
adresy: (URL):http://www.videoboard.net (dále jen „Server“).
2. Smluvní vztah mezi Uživateli a Provozovatelem serveru se řídí těmito VSOP. Provozovatel Serveru je
oprávněn publikovat obsah Serveru na jakýchkoli jiných webových stránkách, a to v rozsahu a způsobem dle
uvážení Provozovatele serveru.

II. Definice
1. „Provozovatelem Serveru“ se rozumí společnost VIDEOBOARD Bohemia s.r.o.., se sídlem Praha 6,
Podbabská 1112/13, PSČ 160 00, IČ: 27869482, DIČ: CZ27869482, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122959.
2. „Uživatelem“ se rozumí osoba, která se registruje na Serveru a která vyjádřila souhlas s těmito VSOP.
Uvádí-li se v těchto VSOP Uživatel, má se zato, že pojem Uživatel zahrnuje také pojem Klient, specifikovaný
níže, a to vždy, jestliže pojem Klient není vedle pojmu Uživatel výslovně uveden.
3. „Klientem“ se rozumí osoba jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, které byl ze
strany Provozovatele serveru na základě písemné žádosti zřízen samostatný Time Plan, jehož prostřednictvím
vkládá na server svá díla.
4. „Time Planem“ se rozumí prostor na Serveru, velkoplošné projekci, či screen saver, zřízený Klientovi ze
strany Provozovatele serveru na základě žádosti Klienta, na který Klient vkládá Vkládaný obsah.
5. „iPlanner“ se rozumí plánovací (rezervační) systém, který si uživatel nainstaluje do svého PC pro objednávání
informační, reklamní či inzertní kampaně v systému Videoboard.
6. „World Credit“ nebo zkratkou „WCR“ se rozumí věrnostní slevový bod používaný systémem Videoboard pro
odměňování svých klientů a uživatelů
7. „Vkládaný obsah“ se rozumí informační, reklamní či inzertní video soubor ve formátu MPEG4 nebo soubor
ve formátu JPG.
8. „Uživatelský účet“ – se rozumí účet uživatele systému, který je opatřen unikátním ID uživatele
9. „Služby“ – se rozumí bezplatné užívání sofrware

10. „Registrace“ – se rozumí vyplnění dotazníku na stránkách www.videoboard.net
11. „ID“ – se rozumí unikátní evidenční číslo uživatele, které obsahuje lokalizaci, datum vytvoření a pořadové
číslo uživatele
12. „Ceníkem Provozovatele“ – se rozumí ceník uveřejněný na stránkách www.videoboard.net
13. „Licenční ujednání“ – se rozumí dokument, který je uživatel povinen dodržovat při používání software
14. „IIRM“ – se rozumí informační, inzertní a reklamní médium

III. Registrace Uživatele
1. Ustanovení tohoto článku VSOP se nevztahuje na Klienty.
2. Uživatel je oprávněn užívat Služby po provedení Registrace. Při nevyplnění potřebných údajů o Uživateli bere
Uživatel na vědomí případné komplikace s tím spojené. Za účelem Registrace je třeba, aby si Uživatel vytvořil
na Serveru Uživatelský účet. Registrace je dokončena vyjádřením souhlasu se VSOP – kliknutím na políčko
„souhlasím“. Odsouhlasením VSOP Uživatel stvrzuje, že se s VSOP seznámil a je tak založen smluvní vztah
Provozovatele a Uživatele.

IV. Užívání Služeb Klientem
1. Klient je oprávněn užívat Služby po odsouhlasení těchto VSOP. Klient si nevytváří Uživatelský účet,
Uživatelský účet je Klientovi vytvořen přímo Provozovatelem serveru, a to na základě žádosti Klienta.
2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem serveru a Klientem, který se řídí těmito VSOP, vzniká přijetím žádosti
Klienta, za současné podmínky odsouhlasení těchto VSOP. Souhlas s VSOP Klient vyjadřuje kliknutím na
políčko „souhlasím“.

V. Práva a povinnosti Uživatele
1. Služby jsou poskytovány Uživatelům bezplatně, není-li stanoveno jinak. Veškerý informační, inzertní či
reklamní prostor Serveru je zpoplatněn v souladu s Ceníkem Provozovatele. Pro inzerci na Serveru platí VSOP
Provozovatele.
2. Uživatelé zcela odpovídají za obsah Vkládaného obsahu. Vkládaný obsah nesmí být v rozporu s právním
řádem České republiky. Výslovně je zakázáno na Server umisťovat a šířit takový Vkládaný obsah, který
zejména:
porušuje práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským
nebo průmyslová práva) třetích osob;
b) vede k nekalo/soutěžnímu jednání, které je v rozporu s právními předpisy upravujícími soutěž
v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, přičemž může poškodit dobrou pověst nebo
ohrozit chod nebo rozvoj podniku jiného soutěžitele nebo může být způsobilý tak učinit;
c) obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k
nimž přísluší výhradní právo třetí osobě, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné;
a)

d) obsahuje pasáže, jež podněcují k trestnému činu nebo k hromadnému neplnění důležité
povinnosti uložené podle zákona, nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro
trestný čin jeho pachatele;
e) obsahují pasáže, jež svádí jiné ke zneužívání návykové látky nebo je v tom podporují anebo
zneužívání takové látky jinak podněcují;
f) obsahuje pasáže, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením
na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu;
g) obsahuje pasáže, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu,
nebo skupinu obyvatelů republiky pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou
bez vyznání;
h) obsahuje pasáže, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase,
náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků;
i) obsahuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá;
j) obsahuje pornografická díla, má sexuální či erotický obsah, je v rozporu s obecně uznávanými
etickými a morálními principy;
k) umožňuje přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům;
l) obsahuje nepravdivý údaj o jiné osobě, který je způsobilý ohrozit vážnost osoby u
spoluobčanů, zejména poškodit ji v zaměstnání, narušit její rodinné vztahy nebo způsobit jí
jinou vážnou újmu; obsahuje nepravdivý údaj, který je způsobilý ohrozit dobrou pověst třetích
osob.
m) podporuje nebo propaguje hnutí, které směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá
národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo
veřejně projevuje sympatie k těmto hnutím;
n) popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické
genocidy nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti.
3. Uveřejňování reklamy je vyhrazeno pouze Provozovateli Serveru.
4. Klient, který vkládá obsah do svého Time Planu, nesmí do hlavičky mediálních souborů vkládat externí kódy
typu AdSense, Gemius a podobně. Zobrazení uvedených externích kódů v hlavičce kanálu je možné pouze poté,
co Klient obdrží povolení od administrátorů Provozovatele Serveru.
5. Uživatel nesmí žádným způsobem zasáhnout do autorských práv k dílům, umístěným na Serveru, ani tato díla
šířit či jinak zpřístupňovat třetím osobám bez výslovného souhlasu autora nebo vykonavatele autorských práv.
6. Uživatel se nesmí žádným způsobem pokoušet prolomit zabezpečení Serveru. Nesmí omezit, ohrozit či jinak
neoprávněně komunikovat se Serverem nebo získávat ze Serveru osobní údaje o jiných Uživatelích.
7. Uživatel nesmí využívat žádné nekalé praktiky, které by znevýhodňovali nebo omezovali ostatní uživatele.
Jedná se například o používání jednoho účtu více osobami. Je výslovně zakázáno používat jakýchkoli automatů
nebo poloautomatů k hraní her, přístupných z aplikace iBoard+. Uživatelé využívající nekalých praktik ke hraní
her v aplikaci iBoard+ budou upozornění naším automatem, že byli vyřazeni ze žebříčku umístění. Pokud bude
nekalé hraní zjištěno, byť jen u jedné z her v daném dni, uživatel bude vyřazen. Vyřazení se může opakovat
třikrát a poté může provozovatel zrušit účet uživatele bez udání dalších důvodů a bez náhrady WCR věrnostních
slevových bodů, které byli s účtem spojeny.
8. Uživatel může být kdykoliv provozovatelem vyzván ke zkušební hře na PC provozovatele v sídle
provozovatele. Za kladné vyhodnocení testovací hry, odmění provozovatel uživatele 100WCR a proplatí
prokazatelně vynaložené náklady na dopravu z místa bydliště uživatele.
9. Provozovatel je oprávněn zrušit Uživateli účet při porušení VSOP a to s okamžitou platností písemným
prohlášením zaslaným poštou nebo e-mailem. Za závažné porušení VSOP je nutno považovat, kromě důvodů

vyplývajících z těchto VSOP jako důvody k okamžitému zrušení účtu, zejména jednání, které poškozuje
ekonomické zájmy nebo pověst Provozovatele, nebo příslušného smluvního partnera Videoboard. Při okamžitém
zrušení účtu z důvodu porušujícího jednání Uživatele je však Provozovatel povinen Uživatele do 7 pracovních
dní od zjištění porušujícího jednání písemně upozornit na toto porušení na emailovou adresu uvedenou k tomuto
zrušenému účtu.
10. Je zakázáno zasílat nevyžádaná obchodní sdělení (spam) ostatním Uživatelům nebo do diskusních skupin,
které by odkazovaly na stránky tohoto Serveru.
11. Součástí těchto VSOP je také Licenční ujednání. Uživatel souhlasem s těmito VSOP potvrzuje, že se
s Licenčním ujednáním seznámil.
12. Klient má právo zrušit svůj uživatelský účet prostřednictvím aplikace iBoard nebo po přihlášení na web
www.videoboard.net. Po zrušení uživatelského účtu veškeré věrnostní slevové body WCR zanikají. Pro jejich
využití je třeba věrnostní slevové body využít ještě před zrušením uživatelského účtu. Způsoby využití
věrnostních slevových bodů je detailně popsán v odstavci VII. World Credit těchto VSOP.

VI. Práva a povinnosti Provozovatele serveru
1. Provozovatel si vyhrazuje právo vkládaný obsah zveřejněný na Serveru kdykoliv a bez uvedení důvodu ze
Serveru vymazat. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel serveru dle tohoto odstavce
neodpovídá za jakoukoliv přímo či nepřímo způsobenou škodu nebo jinou újmu, která by tímto postupem
uživateli vznikla nebo vzniknout mohla.
2. V případě, že se Uživatel dopustí jednání, které je v rozporu s těmito VSOP, bude Uživateli registrace zrušena,
a to tak, že Uživateli bude smazán Uživatelský účet. V případě, že se Klient dopustí jednání, které je v rozporu
s těmito VSOP, je Provozovatel serveru oprávněn Klientovi zrušit Klientský účet, odstranit jeho Time Plan a
veškerý vkládaný obsah vložený Klientem prostřednictvím Klientského přístupu do iPlanneru.
3. Provozovatel serveru neposkytuje Uživateli ani Klientovi žádnou záruku za nepřetržitý provoz Služeb,
dostupnost Služeb, jakož i za šířku pásma (rychlost připojení k serveru).
4. Provozovatel serveru neprovádí žádné zálohy dat na Serveru Klienty umístěných a nenese žádnou
odpovědnost za jakoukoliv přímo či nepřímo způsobenou škodu nebo jinou újmu, způsobenou jejich zničením
nebo smazáním. Zálohu obsahu, umístěného na Serveru, si musí provádět Klient vlastními prostředky.

VII. World Credit
Životnost věrnostního slevového bodu je max. 2 roky, tzn. do konce následujícího kalendářního roku. (pokud
není pozastaveno jeho stárnutí), během této doby může uživatel s věrnostními body volně nakládat.
Životnost věrnostního slevového bodu se vztahuje pouze na věrnostní slevové body z disponibilního zůstatku
nikoli na věrnostní slevové body z jistiny (Disponibilní zůstatek = Aktuální zůstatek – Jistina) Jistina = 100
World Creditů.
1. Získávání World Creditu
a) za sledování reklamy
b) za hraní her v aplikaci iBoard - umístění na bodovaných místech v žebříčku her
c) za hraní her v aplikaci iBoard – více jak 25 her v jednom dni do naplnění výše Jistiny 100WCR

d) získáním nových uživatelů iBoard – více jak 25 uživatelů (zatím na území ČR a SK nefunkční)
e) za nákup reklamního času, či jeho zprostředkování v systému Videoboard
f) od 1.1.2016 rozpad 50% nasbíraných WCR bodů za sledování reklam v systému Singulis do
jedenácti nadřazených pozic .
2. Nakládání s World Credity
S World Credity může Uživatel volně nakládat v rámci systému VideoBoard a to do výše disponibilního
zůstatku. Dále může Uživatel obchodovat s ostatními uživateli iBoardu nebo za WCR nakupovat v eshopech
našich partnerů, a to do výše disponibilního zůstatku.
WCR je možné obzvláště výhodně použít k nákupu Reklamního času v systému Videoboard,
pomocí WCR lze snížit cenu až o 90% celkové ceny použitím WCR Věrnostních slevových
bodů. V tomto případě platí, že hodnota 1WCR je 27,5 CZK.
b) za World Credity je možné nakupovat na eshopech našich partnerů, jejich aktuální seznam
naleznete na webu www.videoboard.net . Pro případ nákupu na www.booth.cz platí, že
hodnota takové slevy = 1WCR je 25 CZK.
c) Převod mezi uživateli – uživatel může převést své věrnostní slevové body jinému uživateli
systému Videoboard, pokud má pro převod k dispozici hodnotu disponibilního zůstatku.
d) Uživatel může požádat o prodej svých Věrnostních slevových bodů na webové adrese
www.videoboard.net v záložce „výplata WCR“. Do odeslané žádosti je třeba specifikovat účet
uživatele (XX11223300000), další informace budou odpovídat Vámi zvolenému tipu prodeje.
Pro tento prodej věrnostních bodů platí, že hodnota 1WCR je minimálně 24,5 CZK. (aktuální
stav nabídky naleznete v aplikaci iBoard pod Vaším stavem účtu ve WCR) S takovýmto
převodem však souvisí náklady za transakce.
a. Odprodej WCR a zaslání na bankovní či jiný účet - uživatel bude telefonicky
vyzván k ověření totožnosti a k zadání PINu pro autorizaci prodeje. K proplacení účtu
dochází vždy 15. dne následujícího měsíce od obdržení žádosti.
- za transakci na bankovní účet vedený v bance na území ČR je účtován
poplatek 1WCR
- za transakci na bankovní účet vedený v bance mimo ČR je účtován
poplatek 2WCR
a)

b.

e)

Odprodej WCR a převzetí hotovosti v sídle společnosti VIDEOBOARD Bohemia
s.r.o., Podbabská 1112/13, Praha 6, 160 00. Uživatel může být v případě pochybností
vyzván k ověření totožnosti. Pro tento způsob proplacení je nutné vzít k proplacení:
Číslo účtu a PIN. Po zaslání žádosti budete kontaktováni naším operátorem pro
domluvení data a času prodeje. Při překročení částky odpovídající 1000 EUR bude
vždy uživatel vyzván k předložení dokladu totožnosti.
- za hotovostní platbu v sídle společnosti je účtován poplatek 5 WCR

Nákup GWCR a to s kurzem 1GWCR je přibližně 40WCR. 1 GWCR je fyzická hodnota
investičního zlata o váze 1g (ryzího zlata – 24 crt). GWCR jsou emitovány v nominálních
hodnotách 1; 2,5; 5; 10; 20; 31,1; 50; 100; 250; 500 a 1000 GWCR. O nákup GWCR je nutné
zažádat na GWCR@videoboard.net, do odeslané žádosti je třeba specifikovat účet uživatele
(XX11223300000). Uživatel bude telefonicky vyzván k ověření totožnosti a k zadání PINu pro
autorizaci nákupu.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Při Registraci je Uživatel povinen uvádět pravdivé údaje. Provozovatel serveru se zavazuje veškeré informace
získané při Registraci chránit ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů. Uživatel souhlasí a potvrzením těchto VSOP stvrzuje svůj souhlas se zpracováním a využitím
uvedených osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas dle tohoto
odstavce je poskytován Provozovateli serveru na dobu neurčitou a lze jej kdykoliv bezplatně u Provozovatele
serveru písemnou formou odvolat.
2. Uživatel tímto ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s tím, že Provozovatel serveru bude oprávněn zasílat
Uživateli e-mailové zprávy, které budou obchodními sděleními ve smyslu ustanovení § 2 písm. f) zákona č.
480/2004 Sb., obsahujícími zejména, nikoli však pouze, informace o Serveru a o obsahu Serveru.
3. Nedílnou součástí těchto VSOP jsou mimo jiné i veškeré odkazy ve formě tzv. prokliků v textu těchto VSOP.
4. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo tyto VSOP kdykoli, a to i bez předchozího upozornění změnit.
5. V případě, že se některé spory nepodaří vyřešit smírnou cestou, sjednávají Provozovatel serveru a Uživatel
místní příslušnost soudů k řešení těchto sporů, a to soudů místně příslušných dle sídla Provozovatele serveru.
6. Pokud by mělo být některé ustanovení těchto VSOP neplatné pro rozpor s obecně platnými předpisy nebo by
se snad v průběhu spolupráce Provozovatele serveru a Uživatele či Klienta neplatným stalo, sjednává se, že tato
neplatnost nemá vliv na platnost ostatních ustanovení těchto VSOP a na jejich celkovou platnost a účinnost.
Provozovatel serveru v takovém případě nahradí předmětné neplatné ustanovení jiným ustanovením, které bude
v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního znění.
7. Tyto Smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem 23. 3. 2016

