
Podmínky užití produktu 
„Mapa prodejců medu ze dvora“

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Provozovatelem se rozumí:

Český svaz včelařů, z.s.
Křemencova 8
11524 Praha 1
IČO: 00443239

2. Uživatelem se rozumí každá fyzická či právnická osoba, která je členem ČSV a je 
registrována nebo provede registraci na webu (dále jen „Uživatel“).

3. Webem se rozumí internetový server umístěný na adrese www.vcelarstvi.cz, který 
zprostředkuje informace o prodejcích medu.

4. Informacemi o prodejcích medu se rozumí vložená data, texty a fotografie umístěné na webu
v části „Prodejci medu“.

5. Registrací uživatele na webu a jejím potvrzením provozovatelem dochází k uzavření 
smlouvy o poskytování služeb mezi uživatelem (členem ČSV, z.s.) a provozovatelem (ČSV, 
z.s.), přičemž práva a povinnosti smluvních stran stanoví tyto podmínky.

2. REGISTRACE UŽIVATELE A UZAVŘENÍ SMLOUVY
1. Uživatel je povinen se zaregistrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na 

portálu.
2. Uživatel je povinen při registraci vyplnit všechny povinné údaje pravdivě a úplně. Uživatel 

je povinen oznámit provozovateli bez zbytečného odkladu jakoukoli změnu registrovaných 
údajů. Provozovatel je oprávněn vyzvat uživatele k prokázání správnosti registrovaných 
údajů. Nebude-li této výzvě ve lhůtě stanovené provozovatelem vyhověno, je provozovatel 
oprávněn uživatelský účet zablokovat. K deaktivaci účtu dojde ke dni ukončení členství v 
ČSV, z.s.

3. K uzavření smlouvy mezi uživatelem a provozovatelem dojde potvrzením registrace 
uživatele ze strany provozovatele (ověření členství v ČSV, z.s. v systému CIS). Provozovatel
je oprávněn registraci uživatele nepotvrdit, a tedy smlouvu s uživatelem neuzavřít.

4. Dokladem o uzavření a obsahu smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem je vyplněný 
registrační formulář.

3. SLUŽBY POSKYTOVANÉ PROVOZOVATELEM A PŘÍSTUP K NIM
Po uzavření smlouvy mezi uživatelem a provozovatelem uživatel získá profil včelaře na 
http://www.vcelarstvi.cz/mapa-prodejcu/

4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Provozovatel není schopen garantovat nepřetržitou dostupnost, plnou funkčnost portálu ani 

rychlost připojení k portálu. Provozovatel proto neodpovídá uživateli za škodu, která mu 
vznikne v souvislosti s provozem, resp. nefunkčností či nedostupností portálu, zejména 
neodpovídá za výpadky či omezení dostupnosti telekomunikační sítě, jakož i sítě 
elektronických komunikací (internet), a to jak na straně uživatele, tak na straně 
provozovatele a popř. dalších zúčastněných osob.

2. Služby provozovatele poskytované uživateli jsou po zkušební dobu bezplatné. Provozovatel 
je však kdykoli v budoucnu oprávněn své služby zpoplatnit. O tomto záměru bude uživatel 
včas předem informován.

3. Provozovatel je oprávněn za účelem údržby provoz portálu po nezbytně nutnou dobu 
omezit, popř. na určitou dobu jej zcela vyřadit z provozu.

http://www.vcelarstvi.cz/mapa-prodejcu/


4. Provozovatel neodpovídá za obsah, aktuálnost, úplnost, správnost a pravdivost dat a textů 
zpřístupněných prostřednictvím portálu či jejich soulad s právními předpisy, ani za případné 
zásahy třetích osob do těchto dat a textů. Uživatel bere na vědomí, že data a texty 
zpřístupněné prostřednictvím portálu nejsou provozovatelem kontrolovány z výše 
uvedených hledisek, zejména tedy z hlediska jejich správnosti a pravdivosti, úplnosti, 
aktuálnosti, zákonnosti.

5. Uživatel není oprávněn použít jakékoli technické či jiné prostředky, které by mohly mít vliv 
na funkčnost portálu či jeho dostupnost, neoprávněné užití textů a dat přístupných 
prostřednictvím portálu či nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu portálu. Uživatel 
není oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat do systému portálu. Uživatel není oprávněn 
používat portál způsobem, kterým by jakkoli obtěžoval ostatní uživatele sítě elektronických 
komunikací. Uživatel není oprávněn jakkoli zasahovat do uživatelských práv a 
uživatelského účtu jiného uživatele.

6. Provozovatel je oprávněn jakkoli zamezit šíření dat, které by uživatel přes upozornění šířil v
rozporu s těmito podmínkami nebo se zákonem.

7. Služba „Prodejci medu“ poskytovaná členům ČSV, z.s., její struktura, název, grafická 
podoba, databáze, jsou autorskými díly, ke kterým vykonává příslušná majetková práva 
provozovatel. Jakékoliv užití autorských děl provozovatele, jakož i dalších autorských děl 
přístupných prostřednictvím portálu a dalších dat, zejména jejich rozmnožování, rozšiřování,
sdělování veřejnosti je možné pouze s předchozím výslovným souhlasem provozovatele. 
Obsah umístěný v databázích portálu podléhá rovněž autorskoprávní ochraně.

8. Uživatel je povinen při užívání portálu dodržovat tyto podmínky a příslušné obecně závazné
právní předpisy.

5. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A ZPŮSOBY JEJÍHO UKONČENÍ
1. Smlouva mezi provozovatelem a uživatelem je uzavřena na dobu neurčitou.
2. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s uživatelem anebo zablokovat 

uživatelský účet uživatele, případně zrušit registraci uživatele, nastane-li některá z níže 
uvedených skutečností:

- uživatel podstatným způsobem poruší tyto podmínky, popř. příslušné právní předpisy; za 
podstatné porušení podmínek se považuje zejména:
- uživatel neodstraní ve lhůtě stanovené provozovatelem porušení podmínek
- uživatel svým jednáním poškozuje dobré jméno portálu anebo jeho provozovatele
- uživatel uvedl při registraci nepravdivé nebo neaktuální údaje, popř. neoznámil změnu těchto 
údajů nebo neprokázal jejich pravdivosti provozovateli přes jeho výzvu.
- při ukončení členství uživatele v ČSV, z.s. (automatická deaktivace účtu kontrolou v systému CIS)

3. V případě nepodstatného porušení těchto podmínek uživatelem je provozovatel oprávněn 
uživatele elektronickou cestou upozornit na porušení podmínek a případně (dle povahy 
porušení) stanovit uživateli i lhůtu k nápravě ne kratší než 3 dny.

4. Práva uživatele týkající se odstoupení od smlouvy stanoví příslušné právní předpisy, 
zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Uživatel uděluje provozovateli jako zpracovateli osobních údajů souhlas ke zpracování 

svých osobních údajů, které provozovateli sdělí v souvislosti se svojí registrací na portálu a 
to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Souhlas je udělován za účelem správy a
provozu portálu, poskytování služeb na portálu, za účelem interního využití 
provozovatelem, pro marketingové účely včetně šíření obchodních sdělení a nabídek služeb.
Souhlas je udělován uživatelem na dobu neurčitou. Uživatel má právo svůj souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Uživatel má právo přístupu k 



osobním údajům poskytnutým provozovateli a právo na jejich opravu. Viz GDPR: 
http://www.vcelarstvi.cz/gdpr/

2. Provozovatel je oprávněn používat osobní údaje uživatele pro zasílání e-mailů na adresu 
elektronické pošty uživatele uvedenou uživatelem při registraci.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv 

důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost 
smlouvy jako celku.

2. Zánikem nebo zrušením smlouvy s uživatelem nezanikají souhlasy udělené uživatelem v 
souvislosti se smlouvou, ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy 
vyplývá, že mají trvat i po odstoupení, resp. ukončení této smlouvy.

3. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky jednostranně měnit formou uveřejnění nových 
podmínek.

4. Smluvní strany vyvinou úsilí vyřešit veškeré spory vzniklé ze smluvního vztahu dohodou. 
Jestliže nebude možné přes veškerou snahu spor vyřešit dohodou, bude řešen dle stanov 
provozovatele, tj. rozhodčí komisí, bude-li zřízena, případně soudní cestou, přičemž místně 
příslušným soudem bude vždy obecný soud provozovatele.

5. Tyto podmínky, jakož i vztahy, které upravují, se řídí právem České republiky, jsou vydány 
v elektronické podobě a jsou přístupné na portálu.

6. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení PRV ČSV, tj. 23. 4. 2019.

http://www.vcelarstvi.cz/gdpr/

