
 

 
 

Podmínky používání aplikace Procvičování testů 

a úloh a licenční smlouva 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Předmětem těchto podmínek a licenční smlouvy (dále jen „Podmínky“) je užívání webové služby 

„Procvičování testů a úloh“ dostupná na internetové adrese https://procvicprijimacky.cermat.cz 

(dále jen „Aplikace“). 

1.2. Provozovatelem Aplikace je státní příspěvková organizace Centrum pro zjišťování výsledků 

vzdělávání, IČO: 720 29 455, se sídlem Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7 – Holešovice (dále jen 

„Provozovatel“). 

1.3. Uživatelem Aplikace je fyzická osoba užívající Aplikaci (dále jen „Uživatel“). Uživatel je povinen 

užívat Aplikaci pouze v souladu s Podmínkami. 

1.4. Obsah Aplikace – zejména zadání, vyhodnocení a vzorová řešení úloh a náhledy odpovědních 

archů a doprovodné texty (dále jen „Obsah Aplikace“) – je tvořen autorskými díly ve smyslu 

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský 

zákon“) a je jako celek chráněn zvláštním právem pořizovatele databáze podle § 90 Autorského 

zákona. 

2. Užívání Aplikace 

2.1. Uživatel má přístup k Aplikaci v místě a čase dle své volby na internetové adrese Aplikace. 

2.2. Používání Aplikace není vázáno na uživatelský účet. Aplikace vytvoření uživatelského účtu 

neumožňuje. 

2.3. Provozovatel může umožnit Uživateli vygenerovat přístupový kód, který umožní Uživateli 

zachovat stav jeho řešení jednotlivých testů a úloh, které jsou součástí Obsahu Aplikace. Tento 

kód není vázán na osobu Uživatele. 

2.4. Aplikace je optimalizována pro použití na osobních počítačích. 

3. Práva, povinnosti a odpovědnost Provozovatele 

3.1. Provozovatel nemá povinnost poskytovat Uživateli Aplikaci ani Obsah Aplikace a má právo bez 

předchozího oznámení provoz Aplikace omezit nebo dočasně i trvale ukončit. 

3.2. Provozovatel má právo bez předchozího oznámení měnit, rozšiřovat či omezovat Obsah Aplikace. 
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3.3. Provozovatel neodpovídá za funkčnost Aplikace. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou 

škodu či újmu na straně Uživatele či třetí osoby, která by vznikla používáním Aplikace a Obsahu 

Aplikace. 

3.4. Provozovatel nenese náklady Uživatele na užívání Aplikace, jako jsou poplatky za internetové 

připojení apod. 

4. Licence 

4.1. Provozovatel uděluje Uživateli nevýhradní, územně neomezené oprávnění k užití Aplikace 

a Obsahu Aplikace pro osobní nekomerční potřebu Uživatele, a to k zobrazení Obsahu Aplikace 

a používání běžně dostupné funkcionality Aplikace (dále jen „Licence“). 

4.2. Provozovatel uděluje Uživateli Licenci na dobu trvání majetkových autorských práv k Aplikaci 

a Obsahu Aplikace. 

4.3. Provozovatel uděluje Uživateli Licenci bezplatně. 

4.4. Uživatel nemá povinnost Licenci využít. 

4.5. Uživatel má právo zhotovovat rozmnoženiny Obsahu Aplikace pro vlastní nekomerční potřebu 

v rozsahu odpovídajícím této potřebě, zejména formou tisku částí Obsahu Aplikace. 

4.6. Uživatel nemá právo Aplikaci a Obsah Aplikace rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, 

sdělovat veřejnosti, rozmnožovat nad rámec ustanovení 4.5 těchto Podmínek, vytěžovat 

a zužitkovávat a jinak užívat bez výslovného svolení Provozovatele. 

4.7. Uživatel nemá právo tuto Licenci postoupit třetí osobě ani oprávnění tvořící tuto Licenci 

poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti jako podlicenci. 

5. Osobní údaje 

5.1. Při provozu Aplikace nedochází ke zpracování osobních údajů Uživatele. 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Tyto Podmínky se řídí právem České republiky. V případě sporu vzniklého v souvislosti s těmito 

podmínkami jsou pro rozhodnutí sporu příslušné soudy České republiky. 

6.2. Pokud se některé z ustanovení těchto Podmínek ukáže být neplatné nebo nevymahatelné, nemá 

to vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek. 

6.3. Uživatel použitím Aplikace vyjadřuje souhlas s Podmínkami. Provozovatel má právo jednostranně 

změnit tyto Podmínky, o čemž Uživatele vyrozumí v Aplikaci. Uživatel dalším používáním Aplikace 

souhlasí s novým zněním těchto podmínek. 

6.4. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 5. 5. 2020. 


