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PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK DKČR 
 

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek www.dobermannclub.cz (dále jen „webové 

stránky“) je Dobrman klub ČR z.s., IČ: 43500412, se sídlem U Pergamenky 1511/3, Holešovice, 170 00 

Praha 7 (dále jen „DKČR“).  

DKČR tímto vydává podmínky pro užívání webových stránek (dále jen „Podmínky“). Tyto Podmínky se 

vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu webové stránky užívat (dále jen „Uživatelé“). 

Uživatelé vyjadřují souhlas s těmito podmínkami vstupem na webové stránky.  

Uživatel se zavazuje při používání webových stránek řídit se platnými právními předpisy České 

republiky, jednat v souladu s dobrými mravy, nepoškozovat dobré jméno DKČR, jiných Uživatelů či 

třetích osob.  

Uživatel se zavazuje nezasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu DKČR do obsahu webových 

stránek www.dobermannclub.cz vyjma katalogu „Dobrmani našich členů“ (dále také jako „Katalog), 

neumožnit zásah třetích osob do obsahu webových stránek www.dobermannclub.cz, nevytvářet 

falešné zprávy nebo nenahrávat soubory s viry či jakékoliv nebezpečné nebo škodlivé programy na 

webové stránky, šířit na webových stránkách jakékoliv zprávy nebo materiály porušující právní 

předpisy České republiky, dobré mravy, ohrožující veřejný pořádek, nešířit klamavé či nepravdivé 

zprávy či materiály a materiály, které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob. V případě 

porušení těchto Podmínek Uživatelem může být takové jednání považováno DKČR za porušení těchto 

Podmínek. V případě opakovaného porušení těchto Podmínek může DKČR Uživateli přístup na 

webové stránky znemožnit.  

Členové DKČR (dále jen „Člen“) se mohou zalogovat do členské sekce pod vlastními identifikačními 

údaji a zde spravovat obsah karet v rámci katalogu „Dobrmani našich členů“ (dále také jako 

„Katalog“). 

DKČR není tvůrcem vlastního obsahu jednotlivých karet Členů v rámci Katalogu. DKČR nepřebírá 

žádnou záruku za obsah a za aktuálnost, správnost nebo úplnost informací v tomto Katalogu. Obsah a 

informace, zveřejněné v jednotlivých kartách členů, vkládá do Katalogu každý jednotlivý Člen 

samostatně dle svého uvážení pod vlastními unikátními identifikačními údaji po zalogování se do 

členské sekce. Za obsah a aktuálnost, správnost a úplnost informací ve své privátní kartě v rámci 

Katalogu ručí každý Člen samostatně na vlastní zodpovědnost. Za autorská práva obsahu privátní 

karty, zejména zveřejněných fotografií, ručí každý Člen samostatně. 

V Katalogu je přísně zakázáno zveřejňovat jakékoliv dehonestující, nepravdivé nebo indiskrétní 

informace o kterémkoliv jiném Členovi DKČR a jeho jedincích, stejně tak o kterékoliv jiné osobě, 

zvířeti či jiné skutečnosti mimo okruh DKČR. Do Katalogu je přísně zakázáno vkládat jakýkoliv obsah, 

který je závadný z důvodu porušení právních předpisů České republiky, klamavosti či z důvodu 

porušení dobrých mravů. Není povoleno používat Katalog k šíření nevyžádaného propagačního či 

reklamního obsahu nebo nevyžádaných či hromadných nabídek (spam). 

DKČR v roli poskytovatele této bezplatné „inzertní platformy“ pro Členy DKČR je oprávněn průběžně 

monitorovat zveřejňovaný obsah jednotlivých karet v rámci Katalogu či prověřovat všechna oznámení 

na nevhodný obsah tohoto Katalogu. Při zjištění nevhodného, nepravdivého či neoprávněného 

obsahu Katalogu je DKČR oprávněn tento obsah neprodleně a nenávratně odstranit. DKČR není 

povinen na odstranění závadného obsahu uživatele předem upozornit.  
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