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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  
společnosti Sportulus Plus s.r.o. 

 
1. ÚVOD  
 
1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) ustavují a upravují vztah mezi společností         

Sportulus Plus s.r.o., V Boroví 198, 252 28 Čerrnošice, Česká republika, IČ: 07359454, společnost je zapsána 
v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 299722, e-mail: 
info@sportulus.com (dále jen „Sportulus “) a všemi stranami, které mají přístup na Portál (definován níže) a 
které si ho prohlížejí, jakýmkoli způsobem využívají jeho obsah, služby či funkce nebo jejich části (dále jen 
„Návšt ěvníci “). 

 
1.2 Prohlížením, využitím obsahu, služby či funkce nebo jejich části vyjadřuje Návštěvník svůj bezpodmínečný 

souhlas s těmito VOP, není-li v konkrétním případě písemně sjednáno jinak. 
 
1.3 VOP jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce s tím, že jakékoli další jazykové verze nejsou
 závazné. V případě jakýchkoli rozporů mezi českým a anglickým zněním VOP je rozhodující české znění. 
 
1.4 Sportulus si vyhrazuje právo kdykoli pozastavit, ukončit nebo změnit tyto VOP. 
 
1.5 Návštěvník má za povinnost před použitím Portálu se pečlivě seznámit s těmito VOP. U Návštěvníka, který 

navštívil Portál se předpokládá, že si VOP přečetl, pochopil a souhlasil s nimi a že je jimi vázán bez jakéhokoli 
dalšího právního aktu. Sportulus doporučuje, aby Návštěvník pravidelně VOP četl. Využíváním Portálu 
Návštěvník souhlasí s tím, že je vázaný VOP i jejich posledními úpravami, bez ohledu na to jestli si je těchto 
úprav vědom. Sportulus není povinen ověřovat, že Návštěvník využívá Portál podle posledních 
aktualizovaných VOP. Aktuální verzí VOP jsou ty, které jsou zveřejněné na Portálu. 

 
 
2.  DEFINICE POJMŮ 
 
2.1 „Portál “ – internetový portál nebo mobilní aplikace, případně počítačový program nebo soubor počítačových 

programů, provozované na internetových stránkách na adrese www.sportulus.com, případně na dalších 
adresách, a dostupný prostřednictvím webového rozhraní, jejichž autorská práva, majetková práva nebo 
výhradní licence náleží Sportulus, dále související dokumentace či příručky v elektronické nebo tištěné 
podobě, jakož i veškeré aktualizace, doplňky či nové verze Portálu. Provoz Portálu zajišťuje na vlastním 
zařízení nebo na zařízení třetích stran Sportulus. Sportulus nabízí jeho prostřednictvím Služby. 

 
2.2 „Služby “ – aktuální funkce Portálu, jejichž využití Portál nabízí. Rozsah Služeb se může v čase měnit. Služby 

jsou poskytovány Návštěvníkům bezplatně nebo za úplatu. 
 
2.3 „Návšt ěvník “ – osoba, která si Portál prohlíží a/nebo využívá Služby Portálu. 
 
2.4 „Uživatel “ – fyzická osoba, nebo právnická osoba prostřednictvím svého oprávněného zástupce, která má v 

Portálu zřízen uživatelský účet a která užívá Služby. Uživatel může být Účastníkem Akce, Pořadatelem, 
Adminem nebo může u Pořadatele nebo Účastníka působit v některé z jiných povolených rolí. Uživatel 
využívá Služby v obsahu a rozsahu přiřazeném Portálem nebo Adminem dle jeho role (např. Účastník, 
rozhodčí, člen družstva, kapitán družstva, člen dvojice, Správce, apod.) v Akci. 

 
2.5 „Akce “ – jedno či vícedenní událost, která je Adminem nebo Pořadatelem z části nebo zcela s podporou 

Portálu organizována ve formě jedné nebo více soutěží, utkání či jiných obdobných částí (zejména v oblasti 
sportu, kultury ale i dalších oblastech) a které se mohou na základě dobrovolného přihlášení účastnit 
Uživatelé Portálu a/nebo na základě přihlášení Pořadatelem i třetí osoby. 

 
2.6 „Pořadatel “ – fyzická nebo právnická osoba, která užívá (prostřednictvím Uživatelského účtu Admina) Služby 

pro podporu pořádání a organizování svých Akcí.  
 
2.7 „Admin“ - Uživatel, který pro Pořadatele přes svůj Uživatelský účet zakládá a spravuje jeho akci na Portále. 

Zejména zakládá a spravuje Akci jako novou událost na Portále, definuje systém Akce, prezentuje základní 
údaje o konání Akcí, spravuje a zpracovává přihlášky a výsledky Účastníků a případně umožňuje prohlížení 
nebo sdílení těchto výsledků Uživatelům nebo Návštěvníkům Portálu. Admin a Pořadatel mohou být (ale 
nemusí), jedna stejná osoba. Každá Akce má vždy svého Admina. 

 
2.8 „Správce “ – role Uživatele definovaná Adminem, Správce zajišťuje pro Admina některé Portálem umožněné 

úkony spojené s přípravou a průběhem Akce (zejména správu přihlášek a výsledků Účastníků).   
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2.9 „Účastník “ (resp. Soutěžící) – Uživatel, který se účastní jako soutěžící (jednotlivec, člen dvojice nebo člen 
družstva) dané Akce. Na Akci může být přihlášen přímo Adminem nebo sám prostřednictvím svého 
Uživatelského účtu (záleží na nastavení podmínek přihlašování na Akci). Následně může využít příslušných 
služeb Portálu. 

 
2.10 „Soupe ř“ – jiný Uživatel v roli jiného Účastníka stejné Akce, se kterým Uživatel má nebo bude mít vzájemný 

zápas či utkání v rámci stejné Akce.     
 
2.11 „Uživatelský ú čet“ – účet dobrovolně zřízený Návštěvníkem Portálu, který umožňuje Návštěvníkovi stát se 

uživatelem a využívat jinak nepřístupné služby Portálu. 
 
2.12 „Obchod Sportulus “ – Internetový obchod provozovaný Sportulus na Portálu poskytující placené služby, 

případně zboží. 
 
2.13 „Zákazník “ – pro účely VOP jím je Uživatel, který využívá placených služeb Portálu. 
 
 
3.  REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ Ú ČET 
 
3.1  Uživatelský účet si může zřídit pouze osoba starší 16 let.  
 
3.2 Registrace a zřízení Uživatelského účtu je dobrovolné a nepovinné. K využívání některých Služeb Portálu 

(zejména jako Uživatele) je však třeba zřízení Uživatelského účtu. 
 
3.3 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si určí Uživatel a je 

povinen je chránit před zneužitím. Uživatel není oprávněn umožnit využívání svého Uživatelského účtu třetím 
osobám.  

 
3.4  Pokud Uživatel přes svůj účet pořádá Akci jako Admin pro právnickou osobu nebo jinou organizaci či jinou 

fyzickou osobu, prohlašuje, že je oprávněn jí v této věci zastupovat. 
 
3.5 Při registraci Uživatelského účtu je Uživatel povinen uvést pravdivé a úplné informace. Případné údaje nad 

rámec povinných údajů Uživatel poskytuje dobrovolně dle vlastního uvážení. Za obsah informací v 
Uživatelském účtu včetně souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá Uživatel (vlastník Uživatelského 
účtu). V Uživatelském účtu nesmí být uváděny informace porušující tyto VOP a práva Sportulus nebo práva 
třetích osob. 

 
3.6 Údaje v Uživatelském účtu je Uživatel povinen průběžně aktualizovat tak, aby odpovídaly skutečnému a 

pravdivému stavu. 
 
3.7 Údaje uvedené v Uživatelském účtu nebo údaje uváděné Uživatelem při přihlášení na konkrétní Akci nebo při 

objednávání služeb a zboží jsou považovány za dostačující v případě, že jsou vyhovující pro funkčnost 
Služby. Sportulus ani Admin neodpovídají za správnost, úplnost a aktuálnost údajů uvedených v 
Uživatelských účtech a uvedených při přihlašování Uživatele na konkrétní Akci. 

 
3.8 Sportulus je oprávněn informace z Uživatelského účtu a z Akcí uveřejňovat v souladu s účelem Služby.  
 
3.9 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat 

mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu. Uživatel není oprávněn 
umožnit využívání svého Uživatelského účtu třetím osobám.  

 
3.10 Sportulus je oprávněn bez souhlasu příslušného majitele (Uživatele) Uživatelského účtu  upravit nepravdivé, 

neúplné, zavádějící nebo nepřesné informace obsažené v Uživatelském účtu nebo informace zadané při 
přihlášení Uživatele na konkrétní Akci. či informace porušující pravidla stanovená těmito VOP, nebo příslušný 
Uživatelský účet bez náhrady zrušit. Stejně tak je Sportulus oprávněn zrušit všechny účty nebo znemožnit 
zřizování dalších, které jsou svým obsahem identické nebo propojené s tím účtem, který Sportulus dle tohoto 
ustanovení již zrušil. 

 
3.11 Sportulus je oprávněn znepřístupnit nebo zrušit Uživatelský účet Admina Akce v případě, že Admin porušuje 

povinnosti ochrany osobních údajů stanovené platnými právními předpisy Evropské Unie, země sídla Admina 
nebo země konání akce. 

 
3.12 Sportulus je oprávněn zrušit Uživatelský účet bez souhlasu příslušného majitele (Uživatele) i v případě, kdy 

Uživatelský účet není používán po dobu delší než 30 měsíců od založení. 
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3.13 Zákazník bere na vědomí, že Uživatelský účet a Služba nemusejí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s 
ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení zajišťujícího Služby, případně nutnou 
údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob zajišťujících Služby.  

 
3.14 Sportulus je oprávněn na dobu určitou i neurčitou omezit funkčnost či dostupnost Portálu a jeho Služeb, 

provádět jejich změny, rozšíření či jiné úpravy.  
 
3.15 V případě omezení funkčnosti, dostupnosti a změn Služeb nebo zrušení Uživatelského účtu, k nimž dojde v 

souladu s těmito VOP, Uživateli nevzniká nárok na vrácení jakékoliv části peněžní částky uhrazené za 
placené Služby. 

 
3.16 Uživatel je oprávněn svůj Uživatelský účet kdykoli sám zrušit. Účet bude zrušen, zůstávají však zachována 

následující data:  
 

a) vystavené a archivované účetní a daňové doklady související s poskytnutím placených Služeb Uživateli a 
to po dobu vyplývající z příslušných platných právních předpisů, 

b) údaje související s účastí Uživatele na konkrétních Akcích, na které již byl prostřednictvím jeho 
Uživatelského účtu přihlášen a to v jakékoli roli (zejména však údaje v příslušných seznamech o jeho 
účasti dle role a dále jeho soutěžní výsledky), jejichž odstraněním by došlo k poškození informační hodnoty 
o průběhu Akce a zásahu do práv třetích osob (zejména Admina, Pořadatele a ostatních Účastníků Akce). 

 
 
4.  PORTÁL, JEHO SLUŽBY, POVINNOSTI UŽIVATEL Ů A NÁVŠTĚVNÍKŮ 
 
4.1 Uživatel nebo Návštěvník je oprávněn Služby užívat pouze v rozsahu dle VOP a v souladu s právním řádem 

země, ve které k využití Služeb dochází.  
 
4.2 Uživatel nebo Návštěvník nesmí přímo ani nepřímo (např. prostřednictvím třetích osob) jakkoli pozměnit 

Služby či Portál, měnit obsah Služeb a měnit použité označení a popis (pokud nejsou součástí Služeb), ani 
vytvářet kopie nebo odvozené verze Portálu.  

 
4.3 Uživatel nebo Návštěvník není oprávněn zjišťovat ani užít zdrojový kód Portálu nebo Portál jakkoliv měnit, 

poskytovat jej třetím osobám.  
 
4.4 Uživatel nebo Návštěvník nesmí vyvíjet jakoukoli činnost vedoucí k znepřístupnění Služeb nebo Portálu. 
 
4.5  Uživatel nebo Návštěvník jsou povinni při užívání Služby dodržovat platné právními předpisy příslušného státu 

nebo mezinárodní.  
 
4.6 Pořadatel nebo Admin dané Akce jsou povinni dodržovat tyto VOP i vůči všem Uživatelům i ostatním osobám, 

zejména vůči těm, kteří mají v rámci této jejich Akci nějakou roli. 
 
4.7 Uživatel je vlastníkem veškerého obsahu a informací, které na Portálu zveřejní. K obsahu chráněnému  právy 

k duševnímu vlastnictví, jako jsou např. fotografie, které Uživatel zveřejní na Portálu, uděluje Uživatel výslovně 
Sportulus nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, celosvětovou bezúplatnou (royalty-free) licenci na použití 
veškerého obsahu podléhajícího právům k duševnímu vlastnictví. 

 
4.8 Sportulus může kdykoli bez předchozího souhlasu Uživatele (Admina) smazat Akci zejména v případě, kdy: 
 

a) Akce nebo její část je uvedena pod nesmyslným, zavádějícím nebo nic neříkajícím či velmi obecným 
názvem; 

b) zadané údaje uvedené v definici Akce nebo její části či v záhlaví Akce nebo v záhlaví její části nebo kdekoli 
jinde v rámci Akce obsahují nepravdivé, neúplné, zavádějící nebo nepřesné informace; 

c) kdekoli obsahuje vulgarismy nebo jiné urážlivé, nenávistné, ponižující či jiné obdobné údaje vůči jakékoli 
osobě nebo subjektu; 

d) nadefinovaná Akce neobsahuje žádné účastníky po dobu delší než 12 měsíců od založení; 
e) nadefinovaná Akce neobsahuje žádné výsledkové údaje po dobu delší než 18 měsíců od založení; 
f) Admin nebo jeho Akce nebo její části porušuje pravidla stanovená těmito VOP, 
g) Admin nebo jeho Akce nebo její část porušuje jakékoli právní předpisy příslušného státu nebo mezinárodní.  

 
4.9  V případě porušení jakéhokoli ustanovení VOP je Sportulus oprávněn kdykoli omezit nebo odebrat přístupová 

práva pro používání Služeb a to bez jakékoli náhrady či vrácení uhrazených poplatků za Služby. 
 
4.10 V případě přihlašování na konkrétní Akci založenou a spravovanou Adminem je Uživatel povinen se před 

přihlášením seznámit se všemi informacemi a podmínkami uvedenými u dané Akce (zejména informacemi 
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uvedenými v záhlaví Akce a případně v přílohách) a svým následným přihlášením na tuto Akci současně 
s nimi vyjadřuje souhlas. 

 
4.11 Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že Admin a/nebo Pořadatel může podle své svobodné vůle kdykoli z 

Portálu smazat jím zadanou Akci a to bez jakéhokoli omezení a předchozích souhlasů Uživatele či jiných 
třetích osob. 

4.12 Uživatelům a Návštěvníkům se doporučuje, aby jednali v souladu s platnými právními předpisy státu, ve 
kterém mají trvalé bydliště nebo kde jsou rezidenty nebo kde se nacházejí. Poskytovatel nenese odpovědnost 
za žádné opatření, které proti Uživateli nebo Návštěvníkovi přijme jakýkoliv úřad v souvislosti s používáním 
Stránky. 

 
 
5.  VZTAHY MEZI UŽIVATELI NEBO MEZI UŽIVATELI A T ŘETÍMI OSOBAMI  
 
5.1 Sportulus není subjektem vztahů mezi jednotlivými Uživateli nebo mezi Uživateli a třetími osobami. Zejména 

mezi Adminem nebo Pořadatelem a Uživateli (zejména Účastníky) či třetími osobami, stejně tak není 
Sportulus subjektem vztahů mezi Adminem a Pořadatelem, pokud se jedná o různé osoby. 

 
5.2 Vzájemné nároky Uživatele a Admina nebo Pořadatele Akce, nebo vzájemné nároky Pořadatele a Admina, je 

třeba uplatnit přímo vůči danému Adminovi, Pořadateli nebo Uživateli, a nikoliv vůči nebo prostřednictvím 
Sportulus.  

 
5.4 Uživatel svou účastí na Akci v jakékoli roli bere na vědomí, že Admin může podle své svobodné vůle kdykoli z 

Portálu smazat jím zadanou soutěžní akci a to bez jakéhokoli omezení a předchozích souhlasů jakéhokoli 
Uživatele nebo třetích osob. 

 
 
6.  ULOŽENÁ DATA  
 
6.1 Data evidovaná v rámci Služby pro Uživatele náleží Uživatelům. Sportulus je nicméně taková data oprávněn 

zpracovávat pro účely poskytování Služby a dále za účelem zlepšování kvality Služeb, vyhodnocení užívání 
Služeb a jako anonymizovaná data i pro statistické a marketingové účely.  

 
6.2 Pokud Uživatel v souvislosti s využíváním Portálu a Služeb vkládá data, poskytuje tím Uživatel Sportulus 

následující práva k těmto výsledkům činnosti Uživatele a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 
121/2000 Sb., o právu autorském: používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, 
veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet a vytvářet z nich odvozená díla, 
sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv udělených ve vztahu k 
těmto datům. Na základě předání těchto dat nevzniká Sportulus povinnost tyto jakkoli užívat a je oprávněn 
tato data kdykoli na základě vlastního uvážení z webu odstranit. Za poskytnutí oprávnění Sportulus k datům 
nenáleží Uživateli jakákoli úplata. 

 
6.3 Uživatel bere na vědomí, že data Uživatele evidovaná v rámci Služby mohou být zálohována v rámci záloh 

prováděných Sportulus. Sportulus však nezaručuje, že taková data bude možné zcela obnovit nebo že je bude 
možné obnovit do stavu k libovolnému datu. Sportulus doporučuje, aby Uživatel (zejména v roli Admina) 
nezbytná data zálohoval sám a to i jen formou tisku těchto dat. Sportulus nenese odpovědnost za ztrátu nebo 
poškození dat způsobenou nedodržením této povinnosti Uživatelem.  

 
 
7.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  
 
7.1 Uživatel si je vědom toho, že je nutné zpracovávat jeho osobní údaje pro účely poskytování Služeb ze strany 

Sportulus a Admina. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Uživatel při akceptování Zásad ochrany 
osobních údajů, které tvoří samostatný dokument (dostupný na stránkách www.sportulus.com v části „Zásady 
ochrany osobních údajů“). Zásady ochrany osobních údajů jsou zároveň součástí VOP a tvoří Přílohu č.1 
těchto VOP. 

 
7.2 Pokud Uživatel v rámci jakékoli role uvede kdekoli a jakkoli na Portálu osobní údaje jakékoli osoby nebo 

nakládá na Portálu s osobními údaji jiného Uživatele, nebo jakékoli jiné osoby, a to nad rámec jeho práv a 
povinností stanovených příslušnými právními předpisy a těmito VOP (zejména Přílohou č. 1, tj. „Zásad 
ochrany osobních údajů“), je povinen si sám předem zajistit samostatný souhlas tohoto Uživatele, nebo jiné 
osoby, s nakládáním s jeho osobními údaji. 
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7.3 Uživatel je povinen uvádět při užívání Služby vždy pravdivé a úplné údaje a nese odpovědnost za správnost 
všech uvedených osobních údajů. Pokud Uživatel poskytne Sportulus osobní údaje třetích osob, prohlašuje, 
že má souhlas všech těchto osob s poskytnutím a zpracováním osobních údajů za daným účelem. 

 
 
8.  PLACENÉ SLUŽBY 

 
8.1 Některé Služby mohou být uživatelům dostupné pouze na základě zaplaceného poplatku (ceny). 
 
8.2 Které služby jsou placené, na jak dlouho, výši poplatku (ceny), způsob úhrady, četnost využití a případně další 

podmínky určuje výhradně Sportlus. Tyto údaje a podmínky jsou předem dostupné Uživateli na Portále před 
objednáním konkrétní placené Služby.   

 
8.3 Placené Služby jsou poskytovány jednorázově v souvislosti s jednou Akcí nebo jsou poskytovány na časové 

období. 
 
8.4 Sportulus může s konkrétním Uživatelem dojednat v závislosti na parametrech objednaných Služeb 

individuální cenové podmínky. 
 
8.5 Zákazník souhlasí s vystavením a zpřístupněním nebo zasíláním daňového dokladu za poskytnutí placených 

Služeb elektronicky a s elektronickou komunikací. Sportulus jako vystavitel daňového dokladu zajistí, že u 
takto doručených dokladů je zajištěna autenticita původu dokladu, integrita jeho obsahu a jeho čitelnost po 
celou dobu uchování dokladu dle příslušných právních předpisů. Zákazník jako příjemce takového dokladu 
prohlašuje, že do takto obdrženého daňového dokladu nebude jakkoli zasahovat a považuje jej za neměnný. 
Vyhrazuje si však právo na možnost vrácení takto zaslaného dokladu v případě, že tento doklad nebude 
správný po věcné nebo formální stránce a je povinností Sportulus neodkladně zjednat nápravu, pokud je 
vrácení dokladu oprávněné. 

 
 
9.  OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI  
 
9.1 Služba je poskytována ze strany Sportulus úhrnem bez jakýchkoli záruk, pokud není v ustanovení těchto VOP 

výslovně uvedeno jinak nebo pokud záruka za Službu nevyplývá z platných právních předpisů.  
 
9.2 Sportulus Uživateli nezaručuje, že Služby budou vždy nebo nepřetržitě dostupné. Dále Sportulus nezaručuje, 

že Služby budou poskytovány v neměnném rozsahu, vlastnostech nebo parametrech tak, jak byly 
poskytovány v minulosti, pokud to nevyplývá z platných právních předpisů nebo platně uzavřených 
samostatných písemných smluv. 

 
9.3 Sportulus vyvine veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby zajistil bezporuchové Služby. 

K tomu je oprávněn přijmout technická opatření, která mohou omezit dostupnost, provoz nebo kvalitu Služeb 
Portálu. Sportulus v takovém případě nenese odpovědnost za způsobenou újmu, je však povinen vyvinout 
veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, k odstranění přijatých opatření v nejbližší možné době. 

 
9.4 Odpovědnost Sportulus za způsobenou újmu je omezena částkou odpovídající výši ceny uhrazené 

Zákazníkem za poskytnuté placené uhrazené Služby v rámci jedné konkrétní Akce, u které došlo ke vzniku 
újmy. Nárok na újmu lze uplatnit pouze do 12 měsíců od vzniku újmy, jinak tento nárok zaniká. V případě 
využívání pouze neplacených Služeb nenese Sportulus odpovědnost za žádnou způsobenou újmu.  

 
9.5 Žádná ze stran nenese vůči druhé straně odpovědnost za část škody představující ušlý zisk, ztrátu dat
 uložených v rámci Služby či škodu způsobenou v důsledku vyšší moci nebo nenaplnění obchodních
 předpokladů. 
 
9.6 Sportulus nenese odpovědnost za užívání Služeb Uživatelem a neodpovídá za porušení povinností Uživatele 

vůči třetím osobám.  
 
9.7 V případě, že třetí osoba prohlásí, že užívání Služeb Uživatelem porušuje její práva, je Uživatel povinen o této 

skutečnosti bez odkladu písemně uvědomit Sportulus. Uživatel je povinen na vlastní náklady zajistit ochranu 
Sportulus proti odpovědnosti za jakékoliv újmy vzniklé třetím osobám ve spojení s užíváním Služeb 
Uživatelem a to zvláště v případě, že k nim došlo v důsledku porušení povinností Uživatele dle těchto VOP či 
právních předpisů. Pokud takový stav není způsoben Uživatelem, je Sportulus povinen zajistit poskytnutí 
Služby Uživateli způsobem, který neporušuje práva třetích osob. Nemůže-li Sportulus zajistit poskytnutí 
Služby Uživateli způsobem neporušujícím práva třetích osob, je Sportulus oprávněn smluvní vztah 
s Uživatelem ukončit a je povinen  Zákazníkovi v takovém případě vrátit peněžní částku, kterou uhradil za 
placené Služby v rámci konkrétní Akce.  
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9.8 Sportulus neodpovídá za to, že údaje vložené Uživatelem v rámci Služby do evidence nebo jejich zpracování 

Službou splňuje požadavky pro účetní, daňové či jiné povinnosti, které mohou vyplývat pro jednotlivé 
Uživatele z právních předpisů v příslušných zemích.  

 
9.9 Sportulus není odpovědný za údaje, data a informace vložené Uživatelem, zejména za jejich pravdivost, 

obsah vložených příloh, vložené odkazy na externí stránky, atd.  
 
 
10. COPYRIGHT 
 
10.1 Materiály publikované na Portále mohou být chráněny autorským zákonem. Služby, které jsou na Portále 

uvedeny, informace a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob.  
 
10.2 Jakákoli část Portálu (zejména popisy a vyobrazení) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou 

cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.  
 
 
11.  ROZHODNÉ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORŮ, DORUČOVÁNÍ  
 
11.1 Smluvní vztahy mezi Sportulus a Uživateli nebo Návštěvníky se řídí právním řádem České republiky.  
 
11.2 Spory mezi Sportulus a Uživateli nebo Návštěvníky budou přednostně řešeny jednáním a to prostřednictvím 

elektronické komunikace. Obě strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k odstranění vzájemných sporů 
smírnou cestou. 

 
11.3 Jakékoli spory vzniklé ze vztahů mezi Sportulus a Uživateli nebo Návštěvníky dle těchto VOP budou 

s konečnou platností rozhodovány u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 
komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. Rozhodčí řízení bude konáno v Praze a v českém 
jazyce. Spory, které nelze řešit v rozhodčím řízení, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky, v 
případě vztahů mezi podnikateli pak místně příslušným soudem dle sídla Sportulus.  

 
11.4 Sportulus není oprávněn řešit spory mezi Uživateli navzájem, zejména mezi Pořadateli a Účastníky.  
 
11.5 Vzájemná komunikace mezi Uživatelem nebo Návštěvníkem a Sportulus bude prováděna v elektronické 

podobě.  
 
11.6 Uživatel nebo Návštěvník komunikuje se Sportulus prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na Portále. 

Sportulus komunikuje s Uživatelem prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v příslušném Uživatelském 
účtu. Uživatel je povinen zajistit, aby mu bylo možné doručovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů. 
Skutečnost, že se mu s využitím těchto údajů nepodařilo doručit, jde k tíži Uživatele. 

 
 
12.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 
12.1 Sportulus je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit, upravit či doplnit. Aktuální znění VOP je vždy k dispozici na 

Portále. Uživatel je oprávněn kdykoliv novou verzi VOP odmítnout. Změnou VOP nejsou dotčena práva a 
povinnosti vzniklá do doby účinnosti nové verze VOP.  

 
12.2 Jestliže jakékoli ustanovení těchto VOP nebo jakákoli povinnost vyplývající z těchto VOP je nebo se stane 

neplatným, nevymahatelným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost, nevymahatelnost nebo zdánlivost 
neovlivní ostatní povinnosti nebo ustanovení těchto VOP. Strany nahradí takovou neplatnou, nevymahatelnou 
nebo zdánlivou povinnost nebo ustanovení takovým novým platným, vymahatelným a nikoliv zdánlivým 
ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního ustanovení.  

 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky mohou být přeloženy do více jazykových verzí. V případě nesouladu nebo 

rozporů mezi českou verzí a jiným jazykem těchto VOP má česká jazyková verze přednost. 
 
 
V Praze dne 1. listopadu 2018,  
Ing. Karel Matuška, jednatel Sportulus Plus s.r.o.  


