Definice pojmů:
IP - Unikátní číselná adresa každého počítače, který je připojen k internetu
Cookie - Krátká textová informace, kterou lze uložit v prohlížeči návštěvníka webové stránky a později
zpět vyzvednout
Portál / Služba / czMarv - Webové rozhraní www.czmarv.net
AdSense - Služba zprostředkovávající reklamu provozovaná společností Google
czBody - Digitální dárkové poukazy, které lze uplatnit v rámci služeb a produktů portálu
czShop - Místo pro útratu a získání czBodů
Zpráva - Soukromá konverzace mezi dvěma uživateli portálu
Giveawaye - Soutěže portálu
Challenge - Výzva, která motivuje k vyšším výkonům
Fortnite - Zkratka pro hru Fortnite Battle-Royale, která je vyvíjena studiem Epic Games
CS:GO - Zkratka pro hru Counter-Strike: Global Offensive, která je vyvíjena studiem Valve
Twitch - Služba zprostředkovávající možnost pořádání živých vysílání a jejich sledování
Twitch sub - Placený odběr vysílajícího na twitch.tv/czmarv
Twitch bit - Virtuální zboží platformy twitch sloužící k podpoře vysílajícího.
Donate - Dobrovolná peněžní podpora vysílajícího ve službě twitch
TeamSpeak3 - Služba poskytující možnost hostovat vlastní voice server
PIXELY - Virtuální ocenění uživatele. Toto ocenění lze získat za sledování streamu, nebo také, ale i
nejen, v rámci rozhodnutí portálu, přičemž je potřeba mít nejdříve vytvořen profil na czmarv.net. Toto
ocenění nemá reálnou hodnotu a je použitelné jen na vybraných místech, které jsou spojeny s Portálem
Zobrazování reklam na webu czMarv:
Na tomto webu se zobrazují reklamy poskytnuté službou AdSense. Ta za účelem lépe cílené reklamy
sbírá informace o cookie, URL, která tato cookie navštívila a IP adresu. Tato data nejsou nijak spojena s
osobními údaji uživatelů a zároveň nejsou ani přiřazovány k registrovaným uživatelům webu czMarv.
Pokud chcete personalizovat zobrazení reklam pro Váš účet Google, můžete tak udělat zde.
Veškerá data poskytnutá pro společnost Google lze zkontrolovat na adrese zde, kde tato data můžete
případně upravit, či vymazat.
Počítadlo návštěvnosti na webu czMarv:
Pro počítání návštěvnosti využíváme službu TOPlist, která měří návštěvnost webu podle IP adresy a
souboru cookie. Tyto data neumožňují přímou identifikaci fyzických osob.
Dle vyjádření společnosti TOPlist.cz se všechny tyto údaje po 5 dnech automaticky mažou. Více
informací ohledně služby TOPlist a jejich vyjádření ke zpracování osobních údajů naleznete zde.
Soubory cookies na webu czMarv:
Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu
zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva
stránek tak může být snažší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu
bylo mnohem složitější. Soubory cookies lze vymazat či úplně zakázat v nastavení Vašeho internetového
prohlížeče. Více informací ohledně souborů cookies jsou k zobrazení zde.

czBody na webu czMarv:
a - Uživatel má možnost zakoupit digitální dárkové poukazy, jejichž hodnota se přičítá k celkové hodnotě
digitálních dárkových poukazů na účtu zákazníka (dále jen označeny slovem "czBody", "czBod",
"czBodů", případně znakem
), které lze uplatnit v rámci služeb a produktů portálu.
b - Uživatel má možnost získat czBody výměnou za povolené položky v czShopu.
c - Uživatel má možnost získat ohodnocení ve formě czBodů za podpoření streamera skrz peněžní
podporu (donate) nebo placený twitch odběr, případně skrze twitch bity.
d - Portál si vyhrazuje právo na pozastavení / zrušení získávání czBodů bez předchozího upozornění.
e - Celkový pohyb a status Vašich czBodů může být zobrazován veřejnosti v rámci portálu.
Získávání czBodů v rámci donatu, či twitch odběru není garantované a slouží čistě jen jako motivace či
ocenění za věrnost.
Giveawaye na webu czMarv:
Uživatelé webu czMarv mají možnost přihlášení se do různých soutěží v rámci portálu. Pro některé
soutěže je nutné splňovat určité požadavky předem stanovené. Soutěže mohou být zpoplatněny czBody,
po kliknutí na tlačítko “ZÚČASTNIT SE” je odečteno požadované množství Vašich czBodů, tento proces
je nevratný. Je zakázáno vytváření dalších účtu pro přihlášení se do jedné soutěže vícekrát jako jedna
osoba. V případě výhry budete informováni formou zprávy na portálu, zároveň Vaše uživatelské jméno
může být veřejně zobrazované v návaznosti Vaší výhry. Odeslání výhry může být portálem odmítnuto bez
udání důvodu.
Fortnite challenge na webu czMarv:
Uživatelé webu czMarv mají možnost přihlášení se do různých Fortnite challengí v rámci portálu. Pro
některé challenge je nutné splňovat určité požadavky předem stanovené. Challenge mohou být
zpoplatněny czBody, po kliknutí na tlačítko “ZÚČASTNIT SE” je odečteno požadované množství Vašich
czBodů, tento proces je nevratný. Je zakázáno porušovat pravidla hry. V případě výhry budete
informováni formou zprávy na portálu, zároveň Vaše uživatelské jméno může být veřejně zobrazované v
návaznosti s Vaší účastí. Statistiky jsou závislé na poskytnutých údajích od Epic Games, v závislosti na to
je potřeba mít povolené veřejné zobrazování statistik ve svém herním profilu Fortnite, v opačném případě
může dojít ke špatnému počítání statistik. Odeslání výhry může být portálem odmítnuto bez udání
důvodu.
Vlastní TeamSpeak3 místnost na našem serveru ts3.czmarv.net:
Uživatelé webu czMarv, kteří mají aktivovaný VIP profil nebo aktivní předplatné na twitch.tv/czMarv, si
mohou vytvořit vlastní TeamSpeak3 místnost zde. Pro její aktivaci je nutné mít ve svém profilu vyplněný
TeamSpeak3 Unique ID (video-návod, jak dané id nalézt, je k dispozici zde), poté se Vám ve vašem
profilu tato možnost povolí zobrazením tlačítka "SPRÁVA TS3 MÍSTNOSTI". Délka platnosti místnosti je
30 dnů ode dne aktivace, pokud zbývá méně, jak 5 dní, lze platnost místnosti prodloužit tlačítkem
(umístěným vedle počtu zbývajících dnů) o dalších 30 dní. Vytvořením získáte vlastní místnost na

TeamSpeak3 serveru ts3.czmarv.net, v kategorii "SUB místnosti", SUB ikonku na daném serveru (v
případě, že jste subscriber) a heslo do dané místnosti. Jakožto tvůrce místnosti máte do dané místnosti
neomezený přístup a můžete do své místnosti pouštět kohokoliv, kdo neporušuje naše zásady a smluvní
podmínky, zároveň podmínky služby TeamSpeak3 a zákony země. Název místnosti se rovná Vaší
přezdívce ve Vašem webovém profilu. V případě, že název místnosti změníte, případně porušíte naše
zásady a smluvní podmínky, případně podmínky služby TeamSpeak3 a zákony země, může Vám být
Vaše místnost zrušena bez možnosti navrácení a může dojít k zablokování této služby.
Získání twitch předplatného za czBody:
Uživatelé webu czMarv mají možnost vyměnit své czBody za twitch předplatné (platné na
twitch.tv/czMarv). Hodnota takového předplatného je 4.99$, kdy je Vám předplatné darováno jako
"subgift". Odkliknutím tlačítka "aktivovat za ** czBodů" se výměna považuje za uzavřenou a nelze jí
žádným způsobem zrušit. Předplatné je aktivováno na twitch účet, pod kterým je kupující přihlášený na
webových stránkách czmarv.net v moment odeslání žádosti. Od odeslání žádosti o aktivaci je předplatné
aktivováno na daný twitch účet do 7 dnů od úspěšně podané žádosti.
VIP profil na czMarv:
Uživatelé webu czMarv mají možnost aktivovat si VIP profil. Díky této aktivaci získají ve službě Twitch

VIP ikonku ( ), kterou lze vidět v chatu před uživatelským jménem autora zprávy na adrese
twitch.tv/czMarv. Dále mají nárok na vytvoření TeamSpeak3 místnosti a slevu 10% na veškeré produkty v
czShopu, pokud u produktu není uvedeno jinak. Aktivaci VIP profilu lze provést zde, výměnou za uvedený
počet czBodů, s délkou platnosti 30 dní od data aktivace.
czShop na webu czMarv:
Předměty zobrazované v záložce "czShop" se dají získat výměnou za příslušný počet czBodů
požadovaných pro získání daného předmětu na webu czMarv. Vyměněné czBody nelze požadovat zpět,
jejich navrácení po výměně za daný předmět není možné.
Výměna czBodů za Steam položky na czMarv:
Při nakupování steam produktů (csgo skiny, různé steam boosterpacky, kartičky a tak podobně), kde
danou věc získáte pomocí obchodní nabídky na steamcommunity.com, musíte mít ve svém profilu
spárovaný svůj steam účet a zároveň uložený platný a funkční tradelink. Aktuální a funkční tradelink lze
nalézt zde. Zároveň na svém účtu nesmíte mít žádné omezení co se obchodování týče (tradeban, vac, a
další, co omezuje možnost okamžitého obchodování) a svůj steam profil mít nastavený na "Veřejný", to
samé platí i pro Inventář (zkontrolovat) Více informací o tomto lze nalézt na oficiálním webu
https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=1047-edfm-2932. Ihned po úspěšné výměně lze
stav své výměny sledovat na stránce, na kterou jste automaticky přesměrováni. Na dané stránce se
zobrazuje aktuální stav Vaší obchodní nabídky, Název položky, kterou jste zakoupili a počet czBodů,
které jste za danou položku vyměnili. V případě, že Vám obchodní nabídka nebyla odeslána, a u stavu
Vaší objednávky je napsáno "Odesláno, čeká na přijetí", kontaktujte nás prosím zde, případně skrz
discord zde. Ve zprávě prosím uvěďte číslo nákupu (lze ho najít úplně nahoře za znakem "#" na stránce,
kam jste byli po nákupu přesměrováni) a popisem problému, který nastal. Přijetím obchodní nabídky ve
službě Steam se výměna bere za potvrzenou a ukončenou, je závazná a nelze jí vrátit zpět.

Výměna CS:GO Položek za czBody na czMarv:
V případě, že chcete nějaké své CS:GO skiny vyměnit za czBody, ujistěte se, že Váš steam účet splňuje
stejné podmínky, jako pro nakupování a že požadované položky se Vám zobrazují i zde. V případě, že se
na dané stránce mezi ostatními položkami nezobrazují položky, které chcete vyměnit, je možné, že daná
položka má podle steamanalyst.com cenu nižší, než 1€, případně takový typ dané položky nepřijímáme.
V případě, že v obchodní nabídce odešlete jednu nebo více položek, které mají hodnotu nižší, než 1€
nebo je z nějakého jiného důvodu nevyměňujeme za czBody, může se stát že o danou odeslanou
položku přijdete bez možnosti navrácení či jakékoli náhrady. V případě, že Vámi obchodní nabídka byla
přijata a do 5 minut Vám nebyli na Váš účet czBody připsány, kontaktujte nás prosím zde, případně skrz
discord zde. Ve zprávě prosím uveďte přibližný čas odeslané obchodní nabídky, Vaše STEAMID (lze
nalézt v profilu) a popisem problému, který nastal. Odesláním obchodní nabídky ve službě Steam a
následném potvrzení skrz mobilní autentifikátor se výměna bere za potvrzenou a ukončenou, je závazná
a nelze jí vrátit zpět.
Chcete-li provést úspěšnou výměnu, měli byste, mimo jiné, dodržet tyto pravidla:
a - Steam Mobile Autentifikátor byl nainstalován před více, jak 7 dny
b - Steam Mobile Autentifikátor byl aktivován před více, jak 15 dny
c - Heslo do služby Steam bylo změněno minimálně před 5 dny
d - Váš účet byl aktivní v posledních 2 měsících. V opačném případě se v bodě d) mění počet dní z 5 na
30 dní
e - Steam Mobile Autentifikátor byl aktivován na aktuálním zařízení po dobu nejméně 15 dnů před
vytvořením obchodní nabídky
f - Zařízení, kde je nainstalován Váš Steam Mobile Autentifikátor nebylo změněno v uplynulých 7 dnech
V případě, že nesplňujete alespoň jednu z uvedených podmínek výše, může být Vaše výměna zrušena
bez možnosti navrácení jak Vámi odeslaných položek, tak případně czBodů.
Twitch sázky v czCasinu na webu portálu czmarv.net:
Mezi tyto položky patří sázení na předem určené možnosti týkající se nejen probíhajícího streamu na
adrese twitch.tv/czMarv. Na tyto možnosti lze sázet pomocí pixelů. Po vsazení Vámi zvoleného množství
již nelze danou sázku zrušit, sázka je platná a nevratná v moment uložení sázky a odečtení daného
množství pixelů z Vašeho uživatelského účtu. V rámci sázení lze vyhrát maximálně 100% Vámi vsazené
částky. Množství výhry se odvíjí od množství celkově vsazených pixelů na dané možnosti. Příklad: Na
možnost A je vsazeno 20% celkových pixelů od všech sázejících uživatelů. Na možnost B je vsazeno
80% celkových pixelů od všech sázejících uživatelů. V případě, že jako správná možnost bude
vyhodnocena možnost A, všichni sázející, kteří na tuto možnost vsadili, tak vyhrají zpět svou vsazenou
částku + navíc 80% své vsazené částky. Rozhodnutí, která z možností bude výherní je zcela na uvážení
toho, kdo momentálně dané sázky spravuje. Dále si vyhrazujeme právo v případě problému, chyby, ale i
bez udání důvodu zrušit právě již probíhající sázku a uživatelům vrátit vklad.

Živá ruleta v czCasinu na webu portálu czmarv.net:
Jako další položka czCasina je tzv. Živá ruleta. Tato ruleta funguje stejně jako na většině csgo gamblících
stránkách. Mezi vsazitelné možnosti je vsazení na červenou, černou a zlatou barvu. Vsadit lze na
všechny uvedené možnosti najednou, přičemž výplatní pravidlo je:
Červená - vklad * 2
Černá - vklad * 2
Zlatá - vklad * 14
Maximální výše celkové sázky je 10 000 pixelů v rámci jednoho právě probíhajícího kola a sázka je platná
a nevratná v moment uložení sázky a odečtení daného množství pixelů z Vašeho uživatelského účtu. V
případě bezproblémového chodu je ruleta automaticky roztáčena každých 120 vteřin, přičemž uložit
sázku lze v prvních 115 vteřinách. Dále si vyhrazujeme právo v případě problému, chyby, ale i bez udání
důvodu zrušit právě již probíhající sázku a uživatelům vrátit vklad.
Výherní automat v czCasinu na webu portálu czmarv.net:
Jako další položka czCasina je výherní automat. Uživatel může spustit výherní automat vepsáním
množství vsazených pixelů do na to určeného políčka a spustit tlačítkem “ROZTOČIT”. Po roztočení je
vsazené množství nevratné, zároveň si portál vyhrazuje právo v případě interní chyby nerzotočit automat,
případně uživateli vrátit vklad bez možnosti výhry.
Podpora streamera skrz czBody:
Pokud chcete, můžete část svých czBodů darovat pomocí služby donate na podporu streamera.
Vyplněním požadovaného množství czBodů, které chcete převést, uvidíte hodnotu daru v měně České
Koruny (dále jen jako "kč") a po následném potvrzením tlačítkem "DAROVAT" bude Vaše žádost
zpracována a z Vašich digitálních darkových poukazů (czBodů) bude dané množství strženo z Vašeho
účtu. Za darování nenáleží darujícímu uživateli žádná odměna, mimo zobrazení jeho uživatelského jména
a celkového počtu darovaných czBodů v listu donatorů, je ale možné, pokud právě probíhá živé vysílání,
že bude Váš dar zobrazen v živém vysílání ve službě Twitch na adrese twitch.tv/czMarv a v ten samý
moment také jako textová zpráva v chatu živého vysílání. V případě, že nastane tato situace, je veřejně
zobrazeno Vaše uživatelské jméno, hodnota daru v kč a obsah textového vzkazu, který byl přidán k daru,
pokud je vyplněn. Jelikož je toto darování zcela na uvážení uživatele, nelze požadovat navrácení Vašich
digitálních dárkových poukazů zpět. Darující odesláním daru tlačítkem "DAROVAT" prohlašuje, že
nebude nahrávat, posílat ani přenášet nebo šířit či jinak zveřejňovat prostřednictvím naší služby žádné
materiály, které: omezují nebo brání jinému uživateli v používání a užívání služby; jsou nezákonné,
ohrožující, urážlivé, obscénní, vulgární, pornografické, profánní, sexuálně explicitní nebo neslušné;
představují nebo zakazují chování, které by představovalo trestný čin, vedlo k občanskoprávní
odpovědnosti nebo jinak porušilo právo; porušovat, plagovat nebo porušovat práva třetích osob, včetně,
bez omezení, autorských práv, ochranných známek, patentů, práv na soukromí nebo publicitu nebo jiných
vlastnických práv; obsahující virus nebo jinou škodlivou složku; obsahující veškeré informace, software
nebo jiný materiál komerční povahy; obsahuící reklamu neschválenou portálem; představující nebo
obsahující nepravdivé nebo zavádějící údaje o původu nebo prohlášení o skutečnostech.V případě, že
dojde k porušení těchto pravidel, smluvních podmínek, zásad používání, nebo portál usoudí, že se
textový obsah Vašeho daru nehodí pro zobrazení, může dojít k tomu, že textový obsah Vašeho daru

nebude zobrazen, případně může být automaticky upraven nebo smazán a Váš uživatelský profil
zrušen/smazán/pozastaven, případně může být tato služba pro Vás zablokována.
Objednávka coachingu:
Coaching od czMarva je možno objednat pouze ze stránky
https://czmarv.net/stranka/coaching-by-czmarv, přičemž objednávka je brána jako uzavřená v moment
kliknutí na tlačítko “OBJEDNAT ZA X CZBODŮ”, přičemž proměnná X je hodnota za kterou je služba
poskytnuta a tato částka je automaticky stržena z Vašeho uživatelského účtu. V případě objednávky
rozboru dema je objednávka dokončena ze strany poskytujícího nejpozději do 30 dní od data odeslání
objednávky jako audiovizuální digitální obsah nahraný na platformu youtube.com a odeslaný na
emailovou adresu uvedenou při objednávce, pokud není uvedeno nebo domluveno oběma stranami jinak.
Zároveň udělujete souhlas, že dané demo a jeho následný rozbor ze strany poskytovatele může být
zveřejněn i veřejně z marketingových důvodů na youtube.com/czMarv. V případě objednávky hodiny na
teamspeak3 je služba poskytnuta skrze TeamSpeak3 klient a serveru na ip adrese ts3.czmarv.net skrze
tzv. voice chat v délce 60 minut, pokud není uvedeno nebo domluveno oběma stranami jinak, přičemž
datum poskytnutí služby je až následně dohodnuto skrze emailovou komunikaci a emaily, které budou
zaslány na adresu uvedenou při objednávce. V obou případech se může jak datum, tak obsah a délka
poskytování objednané služby měnit a upravovat po domluvě skrze emailovou komunikaci, kdy obě
strany, tedy jak odesílatel objednávky, tak poskytovatel, musí změny potvrdit. Zároveň si poskytovatel
vyhrazuje právo objednávku před poskytnutím služby nebo přímo při poskytování služby zrušit a to i bez
udání důvodu, přičemž v takovém případě budou stržené czBody uživateli připsány zpět na uživatelský
účet. Poskytovatel si taktéž vyhrazuje právo zrušit již probíhající objednávku v případě, že objednavatel
poruší jakýkoliv bod z těchto smluvních zásad, zásad o slušném chování, případně zákonů země. V
takovém případě poskytnutí služby a samotná objednávka zaniká bez práva na náhradu czBodů. Zároveň
si poskytovatel vyhrazuje právo, pokud nebude na jeho emailovou zprávu, ve které žádá nějaké další
informace po objednavateli, případně potvrzení objednávky, reagováno do 48 hodin, právo stornovat
objednávku, kdy se má za to, že objednavatel nemá nadále zájem o poskytnutí služby a objednávka
zaniká ze strany objednavatele, kdy nemá nárok na vrácení czBodů.

Užíváním webových stránek czMarv, se zavazujete, že je zakázáno:
a - Pokoušet se sondovat, skenovat nebo testovat zranitelnost služby nebo jakéhokoli souvisejícího
systému nebo sítě nebo porušovat jakákoli bezpečnostní nebo ověřovací opatření používaná ve spojení
se službou a těmito systémy a sítěmi
b - Poškozovat nebo hrozit ublížení jiným uživatelům jakýmkoli způsobem nebo zasahovat do přístupu
jakéhokoli uživatele, hostitele nebo sítě, včetně pokusů o narušení přístupu k nim, a to včetně zasílání
virů, přetížení, spamování komentářů/soukromých zpráv/chatu
c - Používat službu způsobem, který je v rozporu s jeho zamýšleným účelem, zásadami a pokyny
czMarv.net a jakýmkoli platným právem
d - Systematicky získávat data nebo jiný obsah ze služby za účelem vytvoření, přímo nebo nepřímo, v
jednom nebo více souborech ke stažení, ve sbírce, kompilaci, databázi, adresáři nebo podobně, a to buď
manuálními metodami, použitím robotů, prohledávačů, nebo jinak
e - Využívat službu způsobem, který je v rozporu s podmínkami, za kterých třetí strany poskytují zařízení
a technologie nezbytné pro provoz služby, jako je Twitch.tv, Valve Corporation, Epic Games a jiné
Závěrečná ustanovení webu czMarv:

1. Neneseme odpovědnost za činnost svých uživatelů
2. Profily zde vytvořené jsou majetkem webu czMarv
3. Vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit nebo pozastavit přístup k naší službě, a to bez předchozího
upozornění nebo odpovědnosti, a to z jakéhokoli důvodu, včetně omezení. Nevyužité czBody na
uživatelském profilu v takovém případě propadají, není li uvedeno jinak.
4. Vyhrazujeme si právo účet webu czMarv, který Vám byl registrací svěřen k užívání, okamžitě ukončit
nebo pozastavit, a to bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, a to z jakéhokoli důvodu, včetně
omezení
5. czMarv může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran nebo služby, které nejsou majetkem
nebo kontrolou czMarv
6. czMarv nemá žádnou kontrolu, a nepřebírá žádnou zodpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních
údajů nebo praktiky webových stránek či služeb třetích stran. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím,
že czMarv nenese odpovědnost, ani přímo ani nepřímo, za jakékoli škody nebo ztráty, způsobené, nebo
údajně způsobené, nebo v souvislosti s používáním, nebo spoléháním se na takový obsah, zboží nebo
služby, které jsou dostupné na, nebo přes, jakékoli takovéto webové stránky nebo služby
7. czMarv nemá nic společného se značkou Valve Corporation, Epic Games a ani jinými takovýmito
službami stejného typu dostupnými na nebo skrz tyto webové stránky. Veškeré služby/produkty jsou
výhradně ve vlastnictví daných značek, jakožto i dodržování jejich autorských práv
8. Při ukončení Služby zaniká právo na užívání služeb, jakožto tak i na případné možnosti, poskytnuté
výhody, služby, funkce, a taktéž i veškerý obsah, který se nacházel na webu czMarv, či na, nebo ve
službách, s ním spojených.
9. Veškeré uživatelské profily na webu czMarv jsou stále ve vlastnictví czMarv, kde daný profil je pouze
propůjčený k užívání druhé straně. Užíváním se rozumí používání a nakládání takovým způsobem, který
neporušuje zákony dané země, jakožto tak i zásady používání a smluvní podmínky služeb třetích stran,
jako je například Twitch.tv a i samotné webové služby spojené s czMarv
Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění upravovat smluvní podmínky a zásady používání
webu czMarv

