
 

 

INFORMACE O PODMÍNKÁCH REGISTRACE A UŽÍVÁNÍ PORTÁLU 

1. Závaznost Podmínek 

1. Používání Logistického a dopravního portálu (dále jen „Portál“) Uživatelem se řídí těmito 
Podmínkami. Používáním Portálu Uživatel potvrzuje, že se s Podmínkami seznámil 
a akceptuje je.  

2. V případě nesouhlasu s Podmínkami je Uživatel povinen se od Portálu neprodleně odhlásit 
a dále jej nepoužívat. 

2. Registrace Uživatele  

3. Registrace Uživatele může být provedena dálkově prostřednictvím Portálu, kterou Uživatel 
provede vyplněním příslušného formuláře na Portálu. Při registraci Uživatel zadá minimálně 
tyto registrační údaje: jméno, příjmení, telefon a emailovou adresu a zvolí si uživatelské 
jméno. Dále Uživatel volí ze dvou úrovní registrace – Free nebo Smart (viz bod 7. – 14.). 
V případě registrace SMART zadá Uživatel navíc fakturační adresu.  

4. Registrace prostřednictvím Portálu je podmíněna  akceptací těchto Podmínek ze strany 
Uživatele. 

5. Provozovatel je oprávněn jednostranně a s okamžitou platností ukončit registraci Uživatele 
v případě, že Uživatel používá Portál v rozporu s těmito Podmínkami, právním řádem nebo 
k újmě Provozovatele či třetích osob. O ukončení registrace ze strany Provozovatele bude 
Uživatel informován prostřednictvím zprávy zaslané na emailovou adresu Uživatele. 

6. Uživatel registrovaný prostřednictvím Portálu je oprávněn ukončit svou registraci 
prostřednictvím Portálu. Uživatel ukončí registraci zasláním svého požadavku na email 
podpora@vars.cz. O ukončení registrace bude Uživatel informován emailovou zprávou.  

Úroveň registrace FREE 

7. Užití Portálu v této úrovni registrace je zcela ZDARMA. Oproti vyšší úrovni SMART bude 
mít Uživatel k dispozici omezenou funkčnost Portálu. 

8. Tento typ registrace má následující omezení při plánování tras: 
- omezení na 10 průjezdných míst k obsloužení, 
- omezení na 1 optimalizační úlohu, optimalizační úlohu je možné uložit, 
- omezení na 1 vozidlo, 
- omezení na 1 depo/výjezdní místo, 
- omezení na 1 tzv. specialitu – nástroj nutný k rozvozu např. manipulační vozík, 
- omezení na 1 tzv. kapacitu – např. hmotnost, počet přepravek, 
- pouze základní plánování trasy, nejsou dostupné rozšiřující dynamické parametry – 

uzavírky komunikací, stupně provozu, omezení apod. 
9. Registrace bude dokončena po kliknutí na odkaz v aktivačním mailu, který přijde Uživateli. 

Po kliknutí na odkaz Uživatel zadá heslo, pod kterým se bude do svého účtu přihlašovat. 
10. Uživatel může ihned po přihlášení vstoupit do Portálu přes tlačítko „Vstup do portálu“. 

Úroveň registrace SMART 

11. Registrací v úrovni SMART získá Uživatel rozšířenou funkčnost portálu oproti úrovni 
FREE. 

12. Užití Portálu v této úrovni registrace je za poplatek. Výše poplatku je stanovena po 
telefonické konzultaci s pracovníkem Portálu a odvíjí se od dohodnutého rozsahu funkčnosti 
Portálu. Funkčnost portálu je popsána na stránkách Portálu. 
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13. Po registraci je Uživateli odeslán email o příjmu požadavku na registraci. Následně 
Uživatele bude kontaktovat pracovník Portálu, který s Uživatelem projedná obchodní 
podmínky užívání. Jakmile bude učiněna dohoda o užívání portálu, obdrží zákazník aktivační 
email s odkazem. Po kliknutí na odkaz Uživatel zadá heslo, pod kterým se bude do svého 
účtu přihlašovat. 

14. Uživatel může ihned po přihlášení vstoupit do Portálu přes tlačítko „Vstup do portálu“. 

Veřejný přístup 

15. Uživatel může využít veřejného přístupu do portálu, kdy se nemusí registrovat.  
16. Veřejný přístup má následující omezení při plánování tras: 

- omezení na 5 průjezdných míst k obsloužení, 
- omezení na 1 optimalizační úlohu, 
- optimalizační úlohu není možné uložit, 
- omezení na 1 vozidlo, 
- omezení na 1 depo/výjezdní místo, 
- omezení na 1 tzv. specialitu – nástroj nutný k rozvozu např. manipulační vozík, 
- omezení na 1 tzv. kapacitu – např. hmotnost, počet přepravek, 
- pouze základní plánování trasy, nejsou dostupné rozšiřující dynamické parametry – 

uzavírky komunikací, stupně provozu, omezení apod. 
17. Uživatel získá rozšířenou funkčnost portálu tím, že se zaregistruje v úrovni FREE nebo 

SMART. 

3. Přístup na portál a funkce portálu  

18. Portál je veřejně přístupný prostřednictvím sítě internet.  
19. Portál je optimalizovaný pro prohlížeč Internet Explorer verze 9 a vyšší. Dostupnost 

některých funkcí Portálu nebo jeho obsahu může být podmíněna úrovní registrace Uživatele. 
20. Portál vznikl v rámci výzkumného projektu TA01031537 s finanční podporou Technologické 

agentury ČR. 

4. Práva a povinnosti Uživatelů 

21. Uživatel je povinen se při používání Portálu zdržet protiprávního jednání, v jehož důsledku 
může Provozovateli nebo jakékoli třetí straně vzniknout majetková či nemajetková újma. 

22. Uživatel se zejména zavazuje, že při používání Portálu nebude: 
- zasahovat do zabezpečení, obsahu či způsobu uspořádání Portálu; 
- adresovat Portálu či šířit jeho prostřednictvím nevyžádané zprávy; 
- adresovat Portálu či šířit jeho prostřednictvím zprávy obsahující viry nebo jakékoliv 

jiné programy či soubory schopné poškodit Portál, majetek či zájmy Provozovatel 
nebo třetích osob; 

- adresovat Portálu či šířit jeho prostřednictvím materiály, jejichž šíření či obsah je 
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy; 

- uvádět nepravdivé či zkreslené údaje; 
- vyvíjet snahu o získání neoprávněného přístupu k těm částem Portálu, které nejsou 

veřejně přístupné, včetně neoprávněného přístupu k účtu jiného Uživatele. 

23. Uživatel je oprávněn používat Portál a využívat jeho funkce pouze v souladu s těmito 
Podmínkami, obecně závaznými právními předpisy a pokyny Provozovatel uvedenými na 
Portálu. 


