Autorská práva:
Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek je MSvhokeji2019.cz. Zároveň je výlučným
vlastníkem a v souladu se zákonem č.121/2000 Sb. je oprávněn vykonávat majetková práva právě k
těmto webovým stránkám (dále označován jen jako "Provozovatel").
Provozovatel je také výlučným vlastníkem veškerého obsahu, jež je publikován nebo jakkoli umístěn
na webových stránkách MSvhokeji2019.cz. Vlastnictví se vztahuje na všechny texty, technický
zpracování, grafické návrhy nebo jiné grafické prvky a náleží mu autorská práva k těmto položkám.
Užité obrázky jsou majetkem třetích stran, poskytované zdarma ve fotobankách, zejména na
Pixabay.com a VisualHunt.com.
Veškerá práva a povinnosti uživatelů i provozovatele těchto internetových stránek se řídí podle
těchto podmínek. A tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, případně jiné bytosti, stvoření či
výtvory, které navštíví tyto stránky (dále budou označování jen jako "Uživatelé"). Svůj souhlas s
těmito podmínkami vyjadřují tím způsobem, že vstoupí na jakoukoli část těchto stránek a jakkoli užijí
informace umístěné na webu Provozovatele.

Cookies:
Cookies umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další
nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Tyto webové stránky mohou
používat Cookies. Uživatelé svůj souhlas s jejich užíváním vyjadřují svým nastavením prohlížeče.
Jestliže si Uživatel nepřeje, aby web Provozovatele sbíral Cookies, může toho rozhodnutí vyjádřit
nastavením svého prohlížeče, kde může odmítnout používání souborů Cookies na webu
Provozovatele. Tímto rozhodnutím může dojít k tomu, že některé funkce webových stránek budou
omezené nebo úplně nedostupné.

Odkazy:
Provozovatel může na své webové stránky umístit odkaz na další webové stránky, které nejsou pod
jeho správou a proto nemusí být bezpečné. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost při navštívení
těchto stránek, ani při zobrazení externího obsahu třetích stran na těchto stránkách. Pokud chce
uživatel navštívit nebo prohlížet obsah třetích stran sdílený na těchto webových stránkách, musí se
sám ujistit o bezpečnosti tohoto obsahu. Případné navštívení obsahu třetích stran, či navštívení
stránek třetích stran pomocí odkazů umístěných na stránkách Provozovatele je bráno, že Uživatel se
o bezpečnosti ujistil.

Chování uživatelů na webu Provozovatele:

Uživatel je povinen dodržovat autorská a jiná práva všech stránek Provozovatele. Uživatel se musí
vyvarovat nelegálního nakládání s těmito stránkami a jejich obsahem a nesmí je využívat k přenášení
nebo šíření škodlivých souborů nebo se jakýmkoli způsobem snažit prolomit nepřístupné části tohoto
webu s jakýmkoli cílem.

Odpovědnost a právní příslušnost:
Všechna případná rizika, která mohou vzniknout při používání těchto stránek, jsou zcela na straně
Uživatele a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné vzniklé a prokazatelné škody.
Všechny spory vzniklé s používáním webových stránek Provozovatele budou prvotně řešeny
mimosoudně. V opačném případě mají výlučnou rozhodovací pravomoc České soudy v souladu se
zákony České republiky
Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou
považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít
vliv.
Prohlášení o přístupnosti:
Provozovatel webových stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i
všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.
Stránky jsou koncipovány pro moderní prohlížeče Internet Explorer 10 a vyšší, Mozilla Firefox, Opera,
Safari, a podobné. V ostatních nebo zastaralých prohlížečích nezaručujeme správnost zobrazení.
Při nalezení jakýchkoli technický či provozních problémů těchto webových stránek prosím kontaktuje
Provozovatele.

