
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

upravující užívání služeb poskytovaných společností NERUDA PRODUCTION s.r.o. prostřednictvím

elektronických prostředků

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Společnost NERUDA PRODUCTION s.r.o., IČO: 47 224 690, se sídlem Vajnorská 31,

Bratislava-Nové Mesto 831 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresní soudem Bratislava

I, oddíl Sro, vložka 90291/B (dále jen „Provozovatel“), je, mimo jiné, provozovatelem

internetového serveru dostupného na následující internetové adrese (URL):

https://oktagonmma.cz/ (dále jen „Webové stránky“) a mobilních aplikací OKTAGON MMA (dále

jen „Mobilní aplikace“).

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravující užívání služeb poskytovaných Provozovatelem

prostřednictvím elektronických prostředků (dále jen „Podmínky“) stanovují práva a povinnosti

uživatelů a Provozovatele vznikající v souvislosti s užíváním Webových stránek a Mobilních

aplikací, jakož i s poskytováním dalších služeb Provozovatele uživatelům prostřednictvím sítě
internet nebo prostřednictvím jakýchkoli jiných elektronických prostředků (dále jen „Služby“).

3. Provozovatel poskytuje na Webových stránkách a prostřednictvím Mobilních aplikací zejména

následující Služby:

a) zpřístupnění obsahu sportovního, zábavného a informativního charakteru;

b) provozování OKTAGON BARŮ – prodej živých sportovních přenosů a pořadů a souvisejících

příspěvků pro uživatele s předplatným a pro registrované uživatele, a to za podmínek blíže

specifikovaných v těchto Podmínkách níže;

c) Propagace Uživatelů služby OKTAGON BARŮ – na webu https://oktagonmma.cz/bary v sekci

OKTAGON BAR a v naší mobilní aplikaci OKTAGON MMA, a to za podmínek blíže

specifikovaných v těchto Podmínkách níže;

d) Propagace obchodních partnerů

4. Osoby užívající Mobilní aplikace, Webové stránky a Služby (dále jednotlivě jen „Uživatel“ nebo

společně „Uživatelé“) jsou povinny dodržovat ujednání uvedená v těchto Podmínkách. V případě
porušení ustanovení uvedených v těchto Podmínkách je Provozovatel oprávněn uplatnit veškerá

opatření obsažená v Podmínkách a/nebo umožněná příslušnými právními předpisy. Jakýmkoli

užitím Mobilních aplikací, Webových stránek či jiných příslušných elektronických prostředků nebo

kliknutím na jakýkoli odkaz v nich Uživatel potvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami. V případě,

že s nimi jakýkoli Uživatel nesouhlasí, není oprávněn Služby, resp. Webové stránky či Mobilní

aplikace užívat.

5. Některé Služby, zejména Služby placené, jsou poskytovány pouze Uživatelům, kteří se registrovali

u Provozovatele prostřednictvím registračního formuláře na Webových stránkách nebo jiným

způsobem registrace umožněným Provozovatelem (dále jednotlivě jen „Registrovaný uživatel“

nebo společně „Registrovaní uživatelé“). Registrovaným uživatelům Provozovatel zřídí a vede

uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“). Veškerá ustanovení těchto Podmínek, která se

týkají Uživatelů, se vztahují i na Registrované uživatele. Způsob a forma registrace uživatelů
Služeb jsou upraveny v článku II. těchto Podmínek (dále jen „Podmínky registrace“).



II.

PODMÍNKY REGISTRACE

1. Registrovaným uživatelem, tj. uživatelem oprávněným využívat jednotlivé Služby určené

výhradně pro Registrované uživatele, se stane takový uživatel Služeb, který vyplní a odešle

příslušný registrační formulář.

2. V registračním formuláři vyplní uživatel následující údaje povinné pro registraci:

● e-mail;

● heslo.

3. V registračním formuláři je Uživatel povinen zaškrtnout potvrzení, že si řádně přečetl tyto

Podmínky a informaci o zpracování osobních údajů dostupnou na internetové adrese:

https://oktagonmma.cz/gdpr/ (dále jen „Informace o zpracování osobních údajů“) a že přijímá

jejich obsah a souhlasí s nimi. Kliknutím na tlačítko „Vytvořit účet“ v příslušném registračním

formuláři Uživatel odešle registrační formulář Provozovateli. Registrační formulář není možné

odeslat, pokud nebudou vyplněna veškerá pole v tomto formuláři. Registrace je dokončena

odesláním řádně vyplněného registračního formuláře Provozovateli. Provedením registrace se

aktivuje příslušný Uživatelský účet Registrovaného uživatele a vytvoří se mu uživatelský profil

(dále jen „Profil“), k němuž má přístup z Webových stránek. Zadáním zaregistrovaného e-mailu a

zaregistrovaného hesla se může Registrovaný uživatel přihlásit pod svým Profilem k užívání

požadované Služby. Každým přihlášením k užívání Služby pod svým Profilem potvrzuje

Registrovaný uživatel seznámení se s aktuálním zněním Podmínek a Informace o zpracování

osobních údajů.

4. Registrace není zpoplatněna, vedení Uživatelského účtu, resp. správa Profilu rovněž nepodléhá

jakékoli poplatkové povinnosti Registrovaného uživatele. To však nevylučuje možnost zpoplatnění

Služby, kterou Registrovaný uživatel využívá.

5. Uživatel Služeb odesláním registračního formuláře souhlasí s těmito Podmínkami a výslovně
potvrzuje, že:

a) se stane Registrovaným uživatelem;

b) přístupové heslo ke svému Profilu nesdělí třetí osobě a v souvislosti s tím se zavazuje učinit

veškerá opatření, aby zabránil přístupu jakékoli třetí osoby k tomuto heslu, resp. přístupu na

jeho Uživatelský účet a k údajům bez svého souhlasu;

c) poskytne takové osobní údaje, které jsou aktuálními, pravdivými a úplnými informacemi o

jeho osobě dle příslušných požadavků Provozovatele, a že se nedopustí porušení práva na

ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje, včetně použití cizího e-mailu, hesla či jiných

informací;

https://oktagonmma.cz/gdpr/


d) Provozovatel je oprávněn jednotlivé Registrované uživatele identifikovat a/nebo si správnost

údajů poskytnutých jednotlivými Registrovanými uživateli ověřit (validovat), a to

prostřednictvím konfirmačního e-mailu;

e) je seznámen se zněním Podmínek, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat;

f) Provozovatel neodpovídá za jakékoli škody způsobené uživatelům Služeb v důsledku událostí,

které nemohl objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob;

g) Provozovatel je oprávněn identifikovat Registrovaného uživatele, pokud si to vyžádají orgány

činné v trestním řízení, nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních

předpisů.

6. Registrovaný uživatel je oprávněn kdykoliv požádat o zrušení svého Uživatelského účtu, resp.

Profilu nebo změnu či vymazání veškerých údajů z databáze registrovaných uživatelů, a to

prostřednictvím žádosti zaslané na emailovou adresu support@oktagonmma.com nebo jiným

způsobem umožněným Provozovatelem.

7. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do databáze Registrovaných uživatelů, nikoliv

však do obsahu a rozsahu poskytnutých údajů, bez nutnosti předchozího oznámení dotčeným

Registrovaným uživatelům, bude-li užívání Služeb vyžadovat zavedení nové funkcionality.

Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo vyžadovat v budoucnu poskytnutí i dalších údajů
povinných pro registraci, budou-li to vyžadovat právní předpisy, a bez jejich sdělení dosavadní

registraci, resp. příslušný Uživatelský účet zrušit a/nebo neumožnit přístup ke Službám nebo

elektronickým prostředkům, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.

8. Provozovatel je oprávněn odstranit Uživatelský účet, resp. Profil Registrovaného uživatele v

případě, že:

a) Provozovatel má důvodné podezření, že Registrovaný uživatel jej používá v rozporu s

platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy Provozovatele nebo

dobrými mravy, nebo má sloužit k porušování práv třetích osob nebo k páchání či

napomáhání trestné činnosti;

b) Registrovaný uživatel užívá Služby, zejména Webové stránky či příslušné Mobilní aplikace, ke

komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit

Provozovatele nebo třetí osoby;

c) Registrovaný uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást

Webových stránek/Mobilních aplikací nebo Služeb poskytovaných Provozovatelem;

d) Registrovaný uživatel nenavštíví svůj Uživatelský účet po dobu delší než dvanáct (12)

měsíců;

e) Provozovatel má důvodné podezření, že uživatelem Služby je jiná osoba než Registrovaný

uživatel;



f) Registrovaný uživatel naruší nebo se pokouší narušit stabilitu nebo chod Webových stránek

či jiných elektronických prostředků nebo data na nich uložená;

g) Registrovaný uživatel poruší povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nebo jakýchkoli

jiných všeobecných nebo specifických podmínkách a pravidlech příslušné Služby poskytované

Provozovatelem.

9. Provozovatel výslovně upozorňuje na skutečnost, že některá jednání v rozporu s těmito

Podmínkami registrace mohou zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat i znaky

trestné činnosti.

10.Provozovatel dále rovněž upozorňuje, že nelze vyloučit, že v případě příslušných právních kroků
ze strany osoby dotčené protiprávním jednáním Registrovaného uživatele v souvislosti s

používáním Služeb, může být Provozovatel povinen poskytnout příslušným orgánům údaje nebo

informace získané o Registrovaném uživateli v souvislosti s používáním Webových stránek či jiných

elektronických prostředků nebo poskytováním Služeb ze strany Provozovatele.

11.Registrovaný uživatel plně odpovídá za utajení svého e-mailu, hesla či jakýchkoli jiných

registračních údajů, které nejsou určeny ke zveřejnění za podmínek stanovených těmito

Podmínkami registrace, a nese veškerou odpovědnost a případné náklady, které vzniknou v

souvislosti s porušením těchto Podmínek registrace.

12.Registrovaný uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze

smluvního vztahu s Provozovatelem v souvislosti s registrací a užíváním služeb Provozovatele na

třetí osobu, a to ani bezúplatně.

III.

NABÍDKA AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

1. Provozovatel nabízí Uživatelům prostřednictvím Webových stránek a Mobilních aplikací

audiovizuální díla vlastní produkce nebo díla, k jejichž nabízení je oprávněn na základě licencí

udělených příslušnými oprávněnými subjekty, kdy je pouze distributorem videosignálu (dále

jednotlivě jen „Titul“ nebo společně „Tituly“). Není-li výslovně stanoveno jinak, rozumí se Titulem

také jakýkoli jiný předmět chráněný autorským právem (např. fotografické dílo, grafické dílo,

zvukově obrazový záznam), jehož kopie je Provozovatelem poskytována elektronickými prostředky

Uživatelům, a to včetně všech osobnostních prvků v něm obsažených.

2. Tituly jsou nabízeny buď ve formě živého vysílání (tzv. simulcasting) nebo streamingu (přenosem

digitalizovaného signálu v reálném čase bez stažení do technického zařízení Uživatele).

Provozovatel je oprávněn k Titulům připojovat reklamu a sponzorské vzkazy.

3. Veškeré Tituly jsou určeny výhradně k osobnímu užití, resp. spotřebě Uživatelů, není-li

Provozovatelem umožněno zhlédnutí určitých Titulů i z jiného území. Uživatelé nejsou oprávněni

užívat jakékoli technické či jiné prostředky k obcházení příslušného teritoriálního omezení.

Komerční, nebo podnikatelské užití Titulů, popř. jakékoli jiné užití Titulů ve větším rozsahu je

výslovně zakázáno. Uživatel tedy není oprávněn Tituly jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat,

nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito Podmínkami a příslušnými právními předpisy. Veřejná

produkce Titulů je Provozovatelem povolena výhradně v oficiálních OKTAGON BARECH, nebo pro

ty, kteří si zakoupili licenci pro veřejné vysílání.



IV.

OKTAGON BAR

1. Na Webových stránkách a v Mobilní aplikaci Provozovatel nabízí Uživatelům za dále stanovených

podmínek možnost zakoupit službu OKTAGON BAR (dále jen „OKTAGON BAR“) za jednorázovou

úhradu, jedná se tedy o placenou Službu.

2. Obsahem služby OKTAGON BARU je právo na veřejné vysílání turnajů OKTAGON a současně právo

Uživatele po dobu platnosti produktu být propagován na Webových stránkách a v Mobilní

akplikaci Provozovatele.

3. Detailní popis služby OKTAGON BARU je zveřejněn na internetové adrese:

oktagonmma.cz-oktagon-bary-prezentace-min.pdf.

4. Služba OKTAGON BAR může být Registrovaným uživatelem využívána vždy pouze jen na jednom

(1) odběrném místě

5. Službu OKTAGON BAR mohou zakoupit Registrovaní uživatelé pro přímý přenos jednoho turnaje,

šesti turnajů či dvanácti turnajů OKTAGON

6. Registrovaní uživatelé hradí službu OKTAGON BAR jednorázovou platbou prostřednictvím

Platebního kanálu. Platby jsou realizovány v měně Koruna česká nebo euro.

7. Uhrazením služby OKTAGON BAR Registrovaný uživatel výslovně souhlasí se zpřístupněním

příslušného Titulu (digitálního obsahu) bezprostředně po této úhradě a se zveřejněním propagace

Uživatele, tedy před uplynutím čtrnácti (14) denní zákonné lhůty k odstoupení od smlouvy a

Registrovaný uživatel bere na vědomí, že nemá právo na odstoupení od smlouvy, pokud mu bude

Titul (příslušný digitální obsah) dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení, tj. před uplynutím

čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy. Provozovatel proto výslovně upozorňuje, že

Registrovaný uživatel není po zahájení přehrávání příslušného Titulu oprávněn odstoupit od

smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů a žádat vrácení platby.

8. Před provedením úhrady služby OKTAGON BAR doporučuje Provozovatel Registrovanému uživateli

ověřit si, zda zařízení, na kterém si chce Tituly v rámci OKTAGON BARU přehrávat jsou

podporovanými zařízeními, tj. zařízení definovaná v obchodních podmínkách oktagon.tv v části

7.12. (dále jen „Podporovaná zařízení“) a zároveň Registrovaný uživatel je srozuměn a souhlasí s

tím, že pokud jeho zařízení není Podporovaným zařízením, nemůže Provozovatel uznat reklamaci

nemožnosti řádného zhlédnutí Titulu.

9. Služba OKTAGON BAR není k dispozici na Podporovaných zařízeních pro operační systémy běžící

na stejné hardwarové a systémové platformě využívající virtuální stroj. Provozovatel nenese

žádnou odpovědnost za škody způsobené nekompatibilním software nebo hardware na straně
Uživatele, včetně nedostatečně rychlého připojení k internetu, či jiných skutečností bránících

https://oktagonmma.cz/wp-content/uploads/2022/08/oktagonmma.cz-oktagon-bary-prezentace-min.pdf
https://oktagon.tv/terms-and-conditions/#technical-requirements
https://oktagon.tv/terms-and-conditions/#technical-requirements


plynulému sledování Titulu. Provozovatel nenese odpovědnost za výpadky elektřiny, internetu

nebo dalších subdodavatelských služeb jako je například tzv. Content Delivery Network (CDN).

10.Reklamace v případě nemožnosti řádného zhlédnutí Titulu formou živého vysílání zakoupeného

jako službu OKTAGON BAR či nezveřejnění propagace Uživatele na Webových stránkách a

v Mobilní aplikaci Provozovatele uplatňuje Registrovaný uživatel prostřednictvím e-mailové zprávy

na adrese help@oktagon.tv a to vždy nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin od okamžiku zahájení

živého vysílání příslušného Titulu, jehož zhlédnutí je předmětem reklamace nebo do dvaceti čtyř
(24) hodin od okamžiku, kdy měla být propagace Uživatele zveřejněna. Nárok na reklamaci

zhlédnutí Titulu zakoupeného jako služby OKTAGON BAR vzniká v případě, že Uživatel nemohl

zhlédnout více než jednu polovinu (1/2) Titulu formou živého vysílání.

11.K zahájení reklamačního řízení je bezpodmínečně nutné, aby Registrovaný uživatel uvedl datum a

čas platby za službu OKTAGON BAR. Každý Registrovaný uživatel zároveň uvede popis svého

technického vybavení, a to zejména verzi operačního systému, aplikace a způsob připojení. Na

základě těchto údajů Provozovatel zahájí reklamační řízení.

12.Po posouzení reklamované události bude v případě uznání reklamace Titulu zakoupeného v rámci

služby OKTAGON BARU Uživateli vydán náhradní kód, na jehož základě mu bude po skončení jeho

účasti v systému OKTAGON BAR umožněno sledovat Tituly v rozsahu stejném, jako kdyby byl

nadále Uživatelem služby OKTAGON BAR, a to po dobu odpovídající době, kdy nemohl Tituly

řádně sledovat. Uhrazená platba se však nevrací.

13.Po posouzení reklamované události v případě uznání reklamace pozdní či chybějící propagace

Uživatele, bude propagace Uživatele dodatečně zveřejněna, a to po dobu, po kterou měla být dle

podmínek řádně zveřejněna.

V.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Pro užívání některých Služeb nebo jiných služeb poskytovaných Provozovatelem, popřípadě pro

získání vedlejších výhod může být zapotřebí poskytnutí některých osobních údajů Uživatele.

Provozovatel se zavazuje nakládat s poskytnutými osobními údaji v souladu a za podmínek

stanovených v Informaci o zpracování osobních údajů.

VI.

ZAKÁZANÁ JEDNÁNÍ UŽIVATELŮ

1. Uživateli je zakázáno sdílet Tituly (příslušný digitální obsah) bez předchozího písemného souhlasu

Provozovatele.

2. Sledování Titulu formou živého vysílání zakoupeného v rámci služby OKATGON BAR nesmí být

Uživatelem přímo nebo nepřímo užito k veřejné produkci mimo sjednané odběrné místo a dále

k využití informací z přenosu pro další média (internetové portály, sportovní zpravodajství) v

reálném čase. V případě zjištění takového využití bude Uživatel v rámci neoprávněného použití

sankcionován okamžitou blokací vysílání a vystavuje se možnému trestnímu stíhání pro porušení

práv majitele pro on-line prezentaci, včetně vymáhání finančního prospěchu z bezdůvodného

obohacení a náhrady související škody.

mailto:help@oktagon.tv


3. Uživatel bere na vědomí, že v případě neoprávněného sdílení Titulu (příslušného digitálního

obsahu) nebo jeho užívání v rozporu s těmito Podmínkami podnikne Provozovatel veškeré kroky

v souladu s právními předpisy k ochraně svých práv a oprávněných zájmů, zejména oznámením

takového protiprávního jednání orgánům činným v trestním řízení a zahájením procesu vymáhání

náhrady škody a /nebo bezdůvodného obohacení podle platných právních předpisů.

4. Uživateli je zakázáno zasahovat do provozu a vzhledu Služby a jakýmkoli způsobem měnit její

funkčnost.

5. Uživateli je zakázáno připojovat se ke Službě pomocí VPN nebo jinak skrývat svou polohu a/nebo

IP adresu.

6. Provozovatel má právo zablokovat Uživateli přístup k Titulu (příslušnému digitálnímu obsahu) v

případě že Uživatel bude Titul užívat v rozporu s těmito Podmínkami nebo se dopustí jiného

porušení těchto Podmínek. Provozovatel má právo zablokovat nebo zrušit Uživateli účet

v případě, že se Uživatel dopustí porušení těchto Podmínek. Uživatel nemá právo požadovat

vrácení jakýchkoli plateb za Služby v případě zablokování přístupu v souladu s tímto odstavcem.

VII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nezaručuje a nenese odpovědnost za:

a) funkčnost datové sítě Uživatele ani za jeho hardwarové a softwarové vybavení, jakož i za

funkčnost veřejné internetové sítě;

b) jakékoli případné škody, které Uživateli vzniknou, pokud Uživatel nebude včas informován o

případných změnách Webových stránek, Mobilních aplikací nebo Služeb pouze proto, že je

pravidelně nevyužívá;

c) obsah Webových stránek a Mobilních aplikací, zejména za to, že tento obsah bude plně v

souladu s platnými právními předpisy a že bude bezchybný;

d) to, že Webové stránky, Mobilní aplikace nebo zařízení sloužící elektronické komunikaci

neobsahují viry, nebo jiné rušivé komponenty.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo, že Služby nemusí být vždy nepřetržitě dostupné, a to zejména z

důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo technických závad mimo

kontrolu Provozovatele.

3. Uživatel prohlašuje, že je srozuměn a souhlasí s tím, že obsah poskytovaný Uživatelům v rámci

Služeb je určen především pro zábavné účely a neposkytuje jakékoli rady nebo stanoviska, které

by mohly být považovány za závazné a relevantní.

4. Provozovatel výslovně upozorňuje Uživatele na skutečnost, že užívání jakýchkoli Služeb v rozporu

s těmito Podmínkami může zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat i znaky

trestné činnosti.



5. Uživatel plně odpovídá za utajení svého uživatelského jména, hesla či jakýchkoli jiných

registračních údajů a nese veškerou odpovědnost a případné náklady, které vzniknou v souvislosti

s porušením těchto Podmínek.

6. Uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu s

Provozovatelem v souvislosti s užíváním Služeb na třetí osobu, a to ani bezúplatně. Uživatel

souhlasí s tím, že veškerá práva a povinnosti Provozovatele dle těchto Podmínek, jakákoli práva a

povinnosti Provozovatele vyplývající z poskytování Služeb a provozu Mobilních aplikací a

Webových stránek vůči Uživateli mohou být bez nutnosti jakéhokoli dalšího souhlasu Uživatele

postoupeny na třetí osoby.

7. Informace, materiály, další obsah, zejména Tituly, a funkce poskytovávané Uživatelům v rámci

Služeb jsou chráněny autorským zákonem. Všechny ochranné známky, obchodní jména a

obchodní úpravy, včetně log jsou ve vlastnictví Provozovatele, popřípadě ve vlastnictví obchodních

partnerů Provozovatele a je zakázáno je užívat na jiných internetových stránkách, označovat jimi

výrobky či služby, nebo je užívat jakýmkoli jiným způsobem v rozporu s právními předpisy a

oprávněnými zájmy Provozovatele nebo dotčených třetích osob.

8. Webové stránky a jednotlivé aplikace mohou být měněny, může z nich být odstraněn obsah, či

jakékoli prvky, kdykoli, jakýmkoli způsobem a bez udání důvodu.

9. Všechny činnosti Uživatele v rozporu s těmito Podmínkami, jež současně také mohou mít za

následek (byť případné) ohrožení funkčnosti Služeb, či veškeré činnosti Uživatele, jež by

jakýmkoliv způsobem ohrožovaly autorská práva či jiná oprávnění, budou ze strany Provozovatele

posuzovány jako porušení těchto Podmínek a Provozovatel je oprávněn Uživatele v takovéto jeho

činnosti omezit. Takovéto omezení spočívá zejména v zamezení přístupu ke Službám či odepření

poskytnutí Služeb, přičemž opatření směřující k omezení takovéto činnosti Uživatele je

Provozovatel oprávněn uplatnit okamžitě. Aplikace omezení, tj. zejména typ přijatého opatření,

jeho intenzita a načasování, je výhradně volbou Provozovatele, a to v souladu s příslušnými

právními předpisy.

10.Právní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek a v souvislosti s užíváním Služeb Uživateli se řídí

právními předpisy České republiky. Pokud vztah související s použitím Webové stránky, Mobilní

aplikace nebo Služby obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Uživatel s Provozovatel

sjednávají, že vztah se řídí český právním řádem a pro případ řešení sporů jsou věcně a místně
příslušné obecné soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z

obecně závazných právních předpisů

11.K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami jsou příslušné české soudy. Před

podáním žaloby k příslušnému soudu může Uživatel (a) předložit stížnost České obchodní

inspekci (https://www.coi.cz, e-mail: podatelna@coi.cz, popřípadě přes online platformu na

https://adr.coi.cz), jakožto orgánu oprávněnému řešit stížnosti spotřebitelů a spory mimosoudní

cestou, nebo (b) použít link https://ec.europa.eu/consumers/odr za účelem mimosoudního řešení

spotřebitelského sporu on-line.

12.Provozovatel si v případě rozumné potřeby (např. z důvodu nepředvídatelných změn na trhu, při
legislativních změnách apod.) vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, přičemž o těchto

změnách Uživatele informuje vhodným způsobem, např. jejich zveřejněním na Webových



stránkách, alespoň deset (10) dnů přede dnem nabytí jejich účinnosti. Uživatel, jenž zároveň není

Registrovaným uživatelem, který nesouhlasí se zněním těchto Podmínek, ukončí smluvní vztahy

vyplývající z těchto Podmínek tím, že přestane užívat Služby. Registrovaný uživatel, který

nesouhlasí se zněním těchto Podmínek a/nebo aktuálním zněním Podmínek registrace, ukončí

smluvní vztahy vyplývající z Podmínek registrace (a ve vztahu ke Službám, které využívá,

příslušných ustanovení Podmínek) zrušením svého Profilu za podmínek stanovených v uvedených

Podmínkách registrace. Pokud Uživatel pokračuje v užívání některé ze Služeb i poté, co změna

Podmínek nabyla účinnosti, považuje se to za vyjádření jeho souhlasu.

13.Tyto Podmínky jsou účinné počínaje dnem 12.12.2022.


