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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH 

ÚDAJŮ 

A. Všeobecné obchodní podmínky 

I. Úvodní ustanovení 
 
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti 
vznikající ze smluvních vztahů ústavu Sportem k prevenci, z. ú., IČ 05193419, se sídlem Sládkova 
372/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaném v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, odd. U, vl. č. 175, (dále jen „Ústav“) a jeho klientů (účastníků kurzu sebeobranného 

systému Krav Maga) při poskytování služby (výuky sebeobranného systému Krav Maga) 
(dále jen také „smlouva“). VOP jsou vydané dle ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 
1.2 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Uzavřením smlouvy klient stvrzuje, že se 
řádně obeznámil s obsahem VOP a nečiní vůči nim žádné výhrady.  
1.3 VOP platí ve znění uvedeném na webových stránkách Ústavu v den uzavření smlouvy. 
 

II. Uzavření smlouvy, práva a povinnosti smluvních stran 
2.1 Webové stránky Ústavu obsahují základní informace o Ústavu a jeho činnosti, popis 
poskytovaných služeb, informace o sebeobranném systému Krav Maga, o jednotlivých typech kurzů 
a jejich zaměření, o termínech a o cenách jednotlivých kurzů. 
2.2 Informace o typech kurzů, jejich termínech a cenách, jsou platné a závazné po dobu jejich 
zveřejnění na webových stránkách Ústavu, s výjimkou zjevné chyby (tzn. zejména pokud bude  
u jednotlivého kurzu uvedena cena zjevně chybná a nesprávná a výrazně se bude odlišovat od ceny 

kurzů poskytovaných ze obdobných podmínek, apod.). O zjevné chybě bude Ústav obratem 
informovat klienta. 
2.3 Smlouva o poskytování služeb, jednotlivého kurzu (tréninku) sebeobranného systému Krav 
Maga,je uzavírána na základě elektronické objednávky klienta učiněné prostřednictvím webových 
stránek Ústavu. Předmětem této smlouvy je poskytnutí kurzu (tréninků) výuky sebeobranného 
systému Krav Maga ze strany Ústavu zvoleného ze strany klienta. Klient je povinen uhradit Ústavu 
cenu (kurzovné) ve výši uvedené pro zvolený kurz (tréninky), sebeobranného systému Krav Maga  

na webových stránkách Ústavu, v okamžiku učinění objednávky u prvního kurzu a poté v okamžiku 
započetí kurzu u druhého a následujících kurzů. 
2.4 Návrhem na uzavření smlouvy jsou pro klienta informace o kurzech (trénincích) 
sebeobranného systému Krav Maga, o popisu služeb poskytovaných ze strany Ústavu a o podmínkách, 
které musí klient jako účastník kurzu splňovat, jež jsou umístěné na webových stránkách Ústavu. 
2.5 Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem doručení potvrzení elektronické 
objednávky, učiněném ze strany Ústavu, klientovi.  
2.6 Klient je oprávněn provádět do okamžiku odeslání objednávky Ústavu, její změny, opravy chyb 
anebo zřejmých nepřesností. 
2.7 Ústav je povinen klientovi neprodleně po obdržení objednávky potvrdit uzavření smlouvy, a to 
prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu klienta uvedenou v objednávce, a zaslat 
mu obsah učiněné objednávky. 
2.8 Klient není oprávněn činit v objednávce žádné, byť i nepatrné, změny od návrhu na uzavření 
smlouvy (nabídky)předložené ze strany Ústavu na webových stránkách. 
2.9 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (tj. náklady na internetové připojení a 
náklady na telefonní hovory) se neliší od základní sazby, klient souhlasí s jejich použitím a s tím, že 
jdou v plné výši k jeho tíži. 
2.10 Klient potvrzuje odesláním objednávky, že se před uzavřením smlouvy o poskytování služeb 
plně seznámil s předmětem a obsahem služeb poskytovaných ze strany Ústavu na jeho webových 
stránkách, základními údaji o náplni sebeobranného systému, obsahem kurzů a tréninků, jejich 
časovým rozvrhem a cenami jednotlivých kurzů, obsahem těchto VOP, provozním řádem Ústavu a 
s informací o zpracovávání osobních údajů ze strany Ústavu. 
2.11 Klient prohlašuje odesláním objednávky ve vztahu k Ústavu, že splňuje tyto podmínky 
potřebné pro uzavření smlouvy na poskytování služby (výuky sebeobranného systému Krav Maga): 
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a/ je oprávněn uzavřít smlouvu s Ústavem, je plně svéprávný a je způsobilý samostatně 
právně jednat v rozsahu právního jednání, jež je předmětem této smlouvy, a má zajištěny finanční 
prostředky k úhradě sjednané ceny, 

b/ on, resp. jím zastoupená nezl. osoba, s ohledem na fyzickou i psychickou náročnost 
absolvování výuky sebeobranného systému Krav Maga je plně zdravotně způsobilý (resp. způsobilá), 

c/ je-li smlouva uzavírána zákonným zástupcem nezletilého, uzavřením smlouvy o poskytování 
služeb s Ústavem vyjadřuje souhlas s účastí nezl. osoby, jejíž je zákonným zástupcem, na kurzech 
výuky sebeobranného systému Krav Maga, 

d/ je srozuměn, že při kurzu výuky sebeobranného systému Krav Maga dochází k fyzickému 
kontaktu s jinými osobami a že při kurzu i přes veškerá preventivní opatření a přes veškerou opatrnost 
instruktorů může dojít k úrazu, 

e/ bere na vědomí, že instruktoři a organizátoři kurzu nenesou odpovědnost za újmu na zdraví 
jeho (příp. jím zastoupené nezl. osoby), která může vzniknout při účasti na kurzu, 

f/ přebírá odpovědnost za škodu na zdraví, resp. materiální škodu, kterou způsobí on (příp. jím 
zastoupená nezl. osoba), jinému účastníkovi kurzu, příp. na zařízení v provozovně, kde je kurz 
pořádán, 

g/ převzal od Ústavu doporučení na sjednání pojištění za účelem krytí odpovědnosti za škodu 
způsobenou dle písm. f/ tohoto bodu. 
2.12 Ústav má právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v těchto případech:  

a/ kurz, jež je předmětem objednávky, byl plně obsazen ke dni doručení objednávky Ústavu ze 
strany klienta, 

nebo  
b/ klient neuhradil cenu za poskytování služeb (kurzovné) ke dni započetí 1. lekce (tréninku) 

sjednaného kurzu (tréninků) výuky sebeobranného systému Krav Maga při úhradě platby za první kurz 
(tréninků) výuky sebeobranného systému Krav Maga, 

nebo 
c/ klient neuhradil cenu za poskytování služeb (kurzovné) nejpozději do 5. dne daného 

kalendářního měsíce, v němž se účastní klient nového kurzu, v případě úhrady platby za druhý a každý 
následující kurz (tréninků) výuky sebeobranného systému Krav Maga, jedná-li se o kurz dospělých a 
nezl. dětí starších 16let, 

nebo 
d/ klient neuhradil cenu za poskytování služeb (kurzovné) za účast na kurzech pro nezl. děti 

do 16 let do dne 30. září, je-li hrazena cena na kurz probíhající v období od září do ledna, anebo 
nejpozději do dne 28. února, je-li hrazena cena na kurz probíhající v období od února do června, 
v případě úhrady platby za druhý a za následující kurzy (tréninků) výuky sebeobranného systému Krav 
Maga, 

e/ klient porušil pravidla stanovená provozním řádem Ústavu podstatným způsobem anebo 
opakovaně nebo klient porušil podstatným způsobem anebo opakovaně pokyny trenéra při kurzu 
(termín opakovaně je dle těchto VOP vykládán alespoň dvakráte), 

nebo 
f/ klient projevuje násilnické sklony anebo je členem některého z fan clubů, jež se projevují 

častými rvačkami, 
anebo 
g/ v případě ztráty schopnosti Ústavu splnit objednávku (zejména z důvodu ukončení nájmu 

v jemu pronajímaných prostorách tělocvičen nezávisle na vůli Ústavu, z důvodu snížení počtu trenérů 
Ústavu kvůli jejich zdravotní indispozici anebo jiného obdobného důvodu). 

Odstoupení činí Ústav prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou v objednávce klienta,  
a to bez zbytečného odkladu po zjištění vzniku důvodu k odstoupení od této smlouvy. 
V případě odstoupení uvedeného pod písm. a/ je vrácena klientovi ze strany Ústavu cena za 
poskytování služeb (kurzovné), byla-li již uhrazena, v plné výši, a to ve lhůtě do 10pracovních dní ode 
dne doručení odstoupení klientovi. 
V případech odstoupení uvedených pod písm. b/ až f/ nebude klientovi ze strany Ústavu vrácena 
uhrazená cena za poskytování služeb (kurzovné), nespotřebovaná část uhrazené ceny za poskytování 

služeb (kurzovného) připadne Ústavu jako smluvní pokuta za účelem úhrady nákladů vzniklých se 
zajištěním poskytnutí sjednané služby. 
V případě odstoupení uvedeného pod písm. g/ je vrácena klientovi ze strany Ústavu cena za 
poskytování služeb (kurzovné), byla-li již uhrazena, buď v plné výši (nebylo-li ještě započato 
s poskytování služeb) anebo část ceny, v případě již poskytnutí části služeb, odpovídající části 
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nevyčerpaných hodin zaplaceného kurzu (tréninků), a to ve lhůtě do 10pracovních dní ode dne 
doručení odstoupení klientovi. 
2.13 Klient má právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v těchto případech:  

a/ prokáže-li Ústavu potvrzením lékaře, že není zdravotně způsobilý k účasti na kurzech 
sebeobranného systému Krav Maga, 

nebo 
b/ ve lhůtě do 14dní ode dne započetí prvního kurzu (tréninků) výuky sebeobranného systému 

Krav Maga, pokud se zúčastnil alespoň jednoho celého tréninku, 
anebo  
c/ nejpozději ve lhůtě 3dny před započetím konání prvního kurzu(tréninků) výuky 

sebeobranného systému Krav Maga. 
Odstoupení činí klient prostřednictvím elektronické pošty na adresu Ústavu uvedenou na jeho 
webových stránkách, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vzniku důvodu k odstoupení od této 
smlouvy, není-li shora sjednána jiná lhůta.  
V případě odstoupení uvedeném pod písm. a/ je vrácena klientovi ze strany Ústavu cena za 
poskytování služeb (kurzovné), byla-li již uhrazena, buď v plné výši (nebylo-li ještě započato 
s poskytování služeb) anebo část ceny, v případě již poskytnutí části služeb, odpovídající části 
nevyčerpaných hodin zaplaceného kurzu (tréninků), a to ve lhůtě do 10pracovních dní ode dne 
doručení odstoupení Ústavu. 
V případě odstoupení uvedeném pod písm. b/ je vrácena klientovi ze strany Ústavu cena za 
poskytování služeb (kurzovné), byla-li již uhrazena, v plné výši, a to ve lhůtě do 10pracovních dní ode 
dne doručení odstoupení Ústavu. 
V případě odstoupení uvedeném pod písm. c/ je vrácena klientovi ze strany Ústavu cena za 
poskytování služeb (kurzovné), byla-li již uhrazena, v plné výši s výjimkou rezervační poplatku činícího 
částku ve výši 500,-Kč, a to ve lhůtě do 10pracovních dní ode dne doručení odstoupení klientovi. 

Rezervační poplatek připadne Ústavu a slouží k pokrytí jeho nákladů souvisejících s registrací nového 
klienta a zajištěním jeho účasti na jednotlivém kurzu (trénincích) sebeobranného systému Krav Maga. 
 
III. Platební podmínky 
3.1 Klient je povinen uhradit ve lhůtě do 3pracovních dní ode dne uzavření smlouvy rezervační 
poplatek ve výši 500,-Kč. Tento poplatek se započítává v plné výši na cenu za poskytování služeb 
(kurzovné). 

3.2 Klient je povinen uhradit za účast na kurzu (tréninku) sebeobranného systému Krav Maga 
cenu zveřejněnou na webových stránkách Ústavu v okamžiku započetí kurzu. 
3.3 V případě, pokud skončilo období, na které má klient uhrazeno kurzovné za účast na 
kurzu(tréninku) sebeobranného systému Krav Maga, a klient pokračuje v účasti na kurzu, má se zato, 
že klient zvolil pokračování kurzu na další nejkratší Ústavem nabízené období (tj. na dobu dalšího 
měsíce u dospělých a dětí starších 16let a na dobu dalšího pololetí u nezl. dětí do 16let) a je tudíž 
povinen uhradit cenu zveřejněnou na webových stránkách Ústavu v okamžiku započetí tohoto dalšího 

kurzu. 
U nezl. dětí do 16let se kurzy konají ve dvou pololetích, první pololetí je obdobím od 2. školního týdne 
měsíce září do konce měsíce ledna a poté druhé pololetí je obdobím od počátku měsíce února do 
konce měsíce června s výjimkou dní zakotvených v ustanovení bodu 3.10 tohoto článku. 
3.4 Za pokračování účasti na kurzu je považováno, pokud se klient zúčastní alespoň jedné lekce 
(tréninku)kurzu výuky sebeobranného systému Krav Maga v dalším období. 
3.5 V případě, pokud skončilo období, na které má klient uhrazeno kurzovné za účast na kurzu 

(tréninku) sebeobranného systému Krav Maga, a klient pokračuje v účasti na kurzu a provedl platbu 
na další období, má se zato, že dle výše uhrazené platby zvolil odpovídající délku trvání dalšího 
započatého kurzu (tréninku) sebeobranného systému Krav Maga. 
3.6 Cenu za poskytování služeb (kurzovné) je povinen klient uhradit Ústavu v případě 
platby za první kurz (tréninků) výuky sebeobranného systému Krav Maga nejpozději do dne 
započetí 1. lekce (tréninku) objednaného kurzu (tréninků) výuky sebeobranného systému Krav Maga,  
a to bezhotovostně převodem na účet Ústavu vedený u FIO a.s. č.ú. 2501022290/2010. 

3.7 Cenu za poskytování služeb (kurzovné) je povinen klient uhradit Ústavu v případě 
platby za druhý a za následující kurzy (tréninků) výuky sebeobranného systému Krav 
Maga za kurzy dospělých a nezl. dětí starších 16 let nejpozději ve lhůtě do 5. dne daného 
kalendářního měsíce, v němž se účastní klient nového (tj. dalšího) kurzu (tréninků) výuky 
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sebeobranného systému Krav Maga, a to bezhotovostně převodem na účet Ústavu vedený u FIO a.s. 
č.ú. 2501022290/2010. 
3.8 Cenu za poskytování služeb (kurzovné) je povinen klient uhradit Ústavu v případě 
platby za druhý a za následující kurzy (tréninků) výuky sebeobranného systému Krav 
Maga za kurzy nezl. dětí do 16 let nejpozději ve lhůtě nejpozději do dne 30. září, je-li hrazeno na 
kurz probíhající v období od září do ledna, anebo nejpozději do dne 28. února, je-li hrazeno na kurz 
probíhající v období od února do června. 
3.9 Ústav je oprávněn změnit výši ceny za kurzy (tréninky) sebeobranného systému Krav Maga. 
Změna výše ceny za kurzy je účinná ode dne zveřejnění na webových stránkách Ústavu. Ústav 
nejpozději při zveřejnění změny výše ceny kurzů na webových stránkách informuje klienta o této 
změně, a to prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou v objednávce klienta. V případě, 
pokud klient nesouhlasí se změnou ceny, je oprávněn smlouvu vypovědět ve lhůtě do 14dní ode dne 
doručení tohoto oznámení o změně ceny kurzů ze strany Ústavu s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 
která počíná běžet od prvního dne následujícího po doručení výpovědi. Do dne ukončení této smlouvy 
je povinen klient uhradit kurzovné ve výši platné bezprostředně před učiněním výpovědi (tzn. před 
učiněním změny ceny kurzů ze strany Ústavu). 
3.10 Kurzy (tréninky) sebeobranného systému Krav Maga se nekonají ve dnech určených ČR jako 
státní svátek. Kurzy (tréninky) sebeobranného systému Krav Maga určené pouze pro nezl. osoby ve 
věku do 16let (včetně) se nekonají dále v období jarních prázdnin města Ostrava, v období letních 
prázdnin a dále po část období vánočních prázdnin určeném každoročně Ústavem při započetí kurzu. 
Cena za poskytování služeb (kurzovné) nezahrnuje tréninky v těchto dnech a obdobích, tzn. nedochází 
k jejímu ponížení z důvodu nekonání tréninků v uvedené dny. 
3.11 Uhrazením bezhotovostní platby se rozumí okamžik připsání platby na účet druhé smluvní 
strany. 
 

IV. Doba trvání smlouvy 
4.1 Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to počínaje dnem jejího uzavření a konče uplynutím 
18měsíců ode dne provedení úhrady platby za poslední kurz (trénink) výuky sebeobranného systému 
Krav Maga, kterého se klient účastnil. 
4.2 Smluvní strany jsou oprávněny smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu s jednoměsíční 
výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení 
výpovědi. 

4.3 Při učinění výpovědi ze strany klienta, tento není povinen hradit cenu za poskytování služeb 
(kurzovné) za další měsíc, pokud předmětnou cenu ještě neuhradil a současně pokud se nezúčastní 
v dalším měsíci alespoň jedné lekce (tréninku) kurzu výuky sebeobranného systému Krav Maga. 
4.4 V případě výpovědi smlouvy bude vrácena klientovi ze strany Ústavu, cena za poskytování 
služeb (kurzovné), byla-li již uhrazena, připadající na období po ukončení smlouvy, a to ve lhůtě do 
10pracovních dní ode dne doručení odstoupení klientovi.  
 

V. Poučení spotřebitele 
5.1 Klient jako spotřebitel byl obeznámen, že dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku 
nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb jednotlivého kurzu (tréninku) sebeobranného 
systému Krav Maga ze strany Ústavu s výjimkami sjednanými v ustanovení této smlouvy a 
v ustanovení občanského zákoníku. 
5.2 Případné spory vzniklé mezi Ústavem a klientem jsou příslušné řešit obecné soudy  
dle zákona o občanském soudním řízení. Ústav se bude snažit přednostně usilovat o mimosoudní 

řešení sporů. 
5.3 Ústav informuje klienta spotřebitele pro případ vzniku spotřebitelského sporu ze  smlouvy, 
který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, že má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského 
sporu ze smlouvy u České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, 
internetová adresa: https://www.coi.cz, e-mail: podatelna@coi.cz, ID datové schránky: x7cab34, 
telefon poradenská linka: +420 222 703 404. 
 

VI. Změna VOP 
6.1 Ústav je oprávněn jednostranně přiměřeným způsobem změnit obsah těchto VOP. V případě 
takovéto změny VOP se Ústav zavazuje nejpozději do sedmi pracovních dní o této skutečnosti písemně 
informovat klienty. Klient má poté právo ve lhůtě do sedmi pracovních dní ode dne doručení této 

https://www.coi.cz/
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informace písemně vypovědět z důvodu změny VOP své smluvní vztahy vůči Ústavu. Výpovědní doba 
v tomto případě činí 30dnů a počíná běžet dnem doručení informace o změně obsahu VOP klientovi.  
V případě učinění výpovědi smluvních vztahů klientem se smlouva řídí až do uplynutí výpovědní doby 
původním zněním VOP.  
Nevypoví-li klient všechny své smluvní vztahy s Ústavem ve lhůtě do sedmi pracovních dní ode dne 
doručení informace o změně VOP ze strany Ústavu klientovi, má se zato, že tento s novým zněním 
VOP souhlasí. 
 
VII. Vyšší moc 
7.1 Ústav se nedostává do prodlení, jestliže mu ve splnění jeho povinnosti ze smlouvy zabránila 
okolnost způsobená vlivem vyšší moci. Pro účely smlouvy, resp. VOP, se za vyšší moc považují 
mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky ve smyslu NOZ, vzniklé nezávisle  
na smluvních stranách, jež nemohou smluvní strany ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, stávku, epidemii, přírodní katastrofy (zejména velké povodně, požáry atd.) apod. Pokud se 
splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc 
odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Jestliže 
poté nedojde k dohodě buď v termínu do 14dní ode dne zániku okolnosti způsobené vlivem vyšší moci 
anebo nejpozději do dne 31.1. (resp. dne 30.6.) daného kalendářního roku (a to vždy v jednom 
z těchto termínů, a to termínu nejblíže následujícím po vzniku okolnosti způsobené vlivem vyšší moci a 
současně po doručení žádosti druhé strany o úpravu smlouvy), má strana, která se odvolala na vyšší 
moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 
oznámení. 
 
VIII. Závěrečná ujednání 
 

8.1 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou 
písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami, není-li v ujednání této smlouvy anebo 
VOP zakotveno jinak. To platí i pro tuto klauzuli. Za písemnou formu je pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Zpráva je považována za doručenou okamžikem 
odeslání na elektronickou adresu druhé smluvní strany. 
8.2 Odchylná ustanovení smlouvy od VOP mají přednost před VOP. 
8.3 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1950 NOZ. 

8.4 Nestanoví-li VOP anebo smlouva jinak, řídí se v dalším veškeré právní vztahy mezi Ústavem a 
klientem českým právem, a to ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů 
účinných na území České republiky v době uzavření smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. 
8.5 Odkáže-li klient na jiné obchodní podmínky než tyto VOP, je Ústav oprávněn bez zbytečného 
odkladu (tj. do tří pracovních dní) od přijetí objednávky namítnout, že smlouva není uzavřena dle 
ustanovení § 1751 odst. 2 poslední věty NOZ.  
8.6 K ujednáním byť jen o vedlejších náležitostech smlouvy týkajících se práv a povinností 

smluvních stran v souvislosti s obsahem a předmětem této smlouvy učiněným smluvními stranami 
v jiné než sjednané formě se nepřihlíží. Právní následky nedostatku písemné formy nastanou i 
v případě, kdy bylo mezi stranami započato ve vzájemném plnění práv a povinností. Každá ze 
smluvních stran může namítnout neplatnost smlouvy anebo dodatku z důvodu nedodržení formy 
kdykoliv, a to i v případě, pokud již bylo započato s plněním dle této smlouvy.  
8.7 Vzhledem k povaze, obsahu a okolnostem uzavření smlouvy a VOP považují smluvní strany 
jednotlivá ustanovení smlouvy a VOP za oddělitelná. Proto pro případ, že se jakékoli ustanovení 

smlouvy anebo VOP ukáže neplatným, nevykonatelným, zdánlivým či se k němu nemá přihlížet, 
považují smluvní strany ostatní ustanovení této smlouvy za platná a vykonatelná. V takovém případě 
smluvní strany bez zbytečného odkladu poté, co se dané ustanovení této smlouvy ukáže neplatným, 
nevykonatelným, zdánlivým či se k němu nemá přihlížet, nahradí toto ustanovení jiným platným a 
vykonatelným ustanovením o obsahu a účelu co možná nejbližším původnímu ustanovení. Ustanovení 
tohoto bodu se uplatní rovněž v případě, kde se důvod neplatnosti, nevykonatelnosti, zdánlivosti či 
nicotnosti vztahuje na více ustanovení této smlouvy.  

8.8 Neuplatnění či nevykonání jakéhokoli práva z této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran či 
prodlení s vykonáním takového práva nemá účinky a nesmí být vykládáno jako vzdání se takového 
práva.  
8.9 Tyto VOP nabývající platnosti a účinnosti dne 01.07.2020. 
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B. SOUHLAS SEZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Klient jako subjekt osobních údajů odesláním objednávky na poskytnutí služeb 
(kurzů (tréninků) sebeobranného systému Krav Maga) uděluje souhlas se zpracováním svých 
níže uvedených údajů ústavu Sportem k prevenci, z. ú., IČ 05193419, se sídlem Sládkova 372/8, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaném v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, odd. U, vl. č. 175, a to: 

a/u zletilé osoby: jména a příjmení, telefonního čísla a adresy elektronické pošty, 
za účelem zasílání obchodních sdělení a marketingových nabídek pouze a výlučně ústavu 
Sportem k prevenci, z. ú. 

a 
  b/pořizováním obrazových a audiovizuálních záznamů z tréninků při výuce sebeobranného 
systému Krav Maga, a to mé osoby (resp. jako zákonný zástupce nezletilého, tohoto nezletilého), 
za účelem marketingové propagace ústavu Sportem k prevenci, z. ú. a jeho prezentace 
(zejména prostřednictvím propagačních materiálů a letáků, webových stránek, sociálních 
sítí facebook a instagram), 

na dobu poskytování služeb shora uvedeným ústavem a dále poté po dobu 3let. 

 

Klient prohlašuje, že před udělením souhlasu byl obeznámen s níže uvedeným 
způsobem zpracování osobních údajů: 

1/že zpracovávání osobních údajů činí ústav Sportem k prevenci, z. ú. /dále jen 
také „správce“/ jako správce v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních 
údajů, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES /dále jen „GDPR“/. 
  
 2/ že jsou kontaktní údaje na správce: emailová adresa tomas.tesar@kravmaga-ostrava.cz 
a telefonický kontakt na Tomáše Tesaře tel. +420 604 609 130. 

 
3/že udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů uvedených pod písm. a/ 

a b/, dává souhlas k jejich předání zpracovateli, a to osobě zajišťující vedení tréninků 
sebeobranného systému Krav Maga, a dále osobu poskytující údržbu informačního systému, (osobu 
poskytující cloudové služby a další dodavatelé technologií a podpory, provozovatelé marketingových 
nástrojů), případně osobu poskytující právní služby a další osoby poskytující služby nám (správci) pro 
účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování služby, avšak vždy pouze a 
výlučně za účely shora uvedenými. 

  4/ že tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu poskytování služeb shora uvedeným 
ústavem a dále poté po dobu 3let.Po uplynutí doby zpracování budou osobní údaje vymazány. 

 5/ že má právo na přístup k osobním údajům, tzn. oprávněn požádat o informaci o tom, 
zda a jaké jeho osobní údaje a jakým způsobem jsou správcem zpracovávány. 

 6/ že je oprávněn učinit změnu ve svých osobních údajích, a to na základě oznámení 
doručeného správci. Současně, že má právo, aby na jeho žádost byly opraveny nepřesné 
osobní údaje, příp. doplněny neúplné osobní údaje. 

 
7/ že je oprávněn požadovat výmaz a omezení zpracování a vznést námitku  

proti zpracování, to vše však pouze v případě splnění určitých podmínek, a že byl obeznámen 
s těmito podmínkami blíže specifikovanými v informaci o zpracovávání osobních údajů na webových 
stránkách správce. 

 8/že mu náleží právo na přenositelnost údajů, tj. možnost získat osobní údaje, které 
správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu, a tyto údaje může následně předat jinému 
správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. 

9/ že má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených 
pod písm. a/ a b/. Odvolání může učinit buď prostřednictvím elektronické pošty zasláním na 
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emailovou adresu správce tomas.tesar@kravmaga-ostrava.cz anebo písemně zasláním na adresu sídla 
správce. 

  10/ že může podat stížnost v případě pochybností, jsou-li správcem zpracovávány osobní 
údaje v rozporu s GDPR, a že dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu 
osobních údajů se sídlem v Praze. 
 

 

 
 


