VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ
služeb poskytovaných společností Sběrné suroviny UH, s.r.o., se sídlem
Uherské Hradiště, Průmyslová 1147, PSČ 686 01, IČ: 25599895, na serveru
www.vykupzeleza.cz
(dále jen „VSP“)

1. Vymezení základních pojmů
1.1. Poskytovatelem se rozumí poskytovatel služeb na internetovém serveru
www.vykupzeleza.cz, jímž je obchodní společnost Sběrné suroviny UH, s.r.o., se sídlem
Uherské Hradiště, Průmyslová 1147, PSČ 686 01, IČ: 25599895, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37314, která jedná v rámci
své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel“).
1.2. Uživatelem se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba s oprávněním k podnikatelské
činnosti na území České republiky, která v souladu s těmito VSP provedla Registraci na
serveru www.vykupzeleza.cz nebo užívá služeb Poskytovatele, nebo se již v minulosti
zaregistrovala pro využívání některé konkrétní služby Poskytovatele a ve využívání
služeb i nadále pokračuje (dále jen „Uživatel“).
1.3. Registrací se rozumí vyplnění registračních údajů, vyslovení souhlasu s těmito VSP a
odeslání registrace pomocí registračního okna (dále jen „Registrace“).
1.4. Vztah Poskytovatele a Uživatele se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami
(dále rovněž „VSP“).
1.5. Uživatelský účet vzniká úspěšnou Registrací a obsahuje parametry užívání služeb (např.
uživatelské jméno, zvolenou e-mailovou adresu, nastavení služeb apod.)
2.

Specifikace poskytovaných služeb

Službami nabízenými a poskytovanými Poskytovatelem se rozumí zejména umožnění
registrace do katalogu dodavatelů na serveru Poskytovatele, umožnění odběru nových
poptávek na e-mail Uživatele, umožnění obchodní inzerce Uživatele (vkládání nabídky a
poptávky) a další. Pro využívání služeb uvedených v tomto článku je nutná Registrace
Uživatele. Užíváním služeb se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné na serveru
www.vykupzeleza.cz.
3. Registrace Uživatele
3.1. Užívání služeb je podmíněno provedením Registrace. I v případě, že kterákoli služba pro
její užívání (i jen omezené) nevyžaduje provedení Registrace, řídí se takové užívání
služby těmito VSP. Uživatel je i v takovém případě povinen se s těmito VSP seznámit a
vyslovuje s těmito VSP souhlas zahájením užívání služeb. Pokud Uživatel s těmito VSP
nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.
3.2. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře. Registrační
formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k
právním úkonům v případě fyzické osoby podnikatele, v případě právnické osoby
fyzická osoba splňující podmínky tohoto ustanovení, která je oprávněna za právnickou
osobu jednat. Poskytovatel není povinen přezkoumávat oprávnění osoby k provedení
Registrace jménem konkrétního Uživatele, a nenese odpovědnost za škody vzniklé
fyzické či právnické osobě v případě porušení podmínek tohoto ustanovení.

3.3. Registrace se provádí na webové stránce www.vykupzeleza.cz, kde je přesně popsán
registrační proces. Při Registraci je Uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své
osobě, které jsou označeny jako „Základní údaje“, „Kontaktní údaje“, a „Přihlášení“ a
jsou povinné. Bez poskytnutí povinných údajů není možné dokončit Registraci a užívat
služby Poskytovatele. Doplňující údaje poskytuje Uživatel dobrovolně. Poskytnuté údaje
může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Uživatel je srozuměn s tím, že některé
z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů. Na tyto údaje se použije ustanovení čl. 6. Poskytovatel je
oprávněn kdykoli v budoucnu v souvislosti s poskytováním služeb změnit rozsah
povinných údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Bez poskytnutí takových
dalších povinných údajů nemohou být služby užívány a v takovém případě je
Poskytovatel oprávněn Uživateli zrušit uživatelský účet a/nebo neumožnit přístup k
jednotlivým službám, jejichž užívání je podmíněno sdělením těchto dalších údajů.
3.4. Před dokončením Registrace je Uživatel povinen seznámit se těmito VSP. Udělení
souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení Registrace a užívání služeb. Souhlas
Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s podmínkami použití
vykupzeleza.cz“, které je umístěno v registračním formuláři.
3.5. Dokončení Registrace nastává okamžikem obdržení potvrzení o úspěšném dokončení
Registrace na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v průběhu registračního procesu.
Tímto okamžikem je zároveň založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem,
který se řídí těmito VSP. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením
Registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito VSP, výslovně akceptuje veškerá jejich
ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená. Tímto ujednáním není
dotčena možnost vzniku smluvního vztahu faktickým zahájením užívání služby bez
předchozí Registrace. Dokončením Registrace je Uživateli založen uživatelský účet.

4. Práva a povinnosti Poskytovatele
4.1. Poskytovatel je bez ohledu na jiná ustanovení těchto VSP oprávněn kdykoli dle svého
uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele pozastavit, omezit nebo
ukončit poskytování jakékoli služby či jakkoli změnit způsob poskytování jakékoli
služby, zrušit či zablokovat uživatelský účet, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo
pouze ve vztahu k některým Uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat
Uživatele, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění obsahu Uživatele.
4.2. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci služeb mohou být
zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“). Tato reklama se
může týkat obsahu služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím služeb i jiných informací.
Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje Poskytovatel a je oprávněn jej bez
předchozího upozornění kdykoli změnit. Reklama představuje obsah třetích osob, a
Poskytovatel proto žádným způsobem neodpovídá za obsah reklamy. Pro vyloučení
pochybností strany výslovně prohlašují, že Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu
vzniklou Uživateli, v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti
jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem reklamy nebo
prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.
4.3. Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační
společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační
společnosti), v platném znění, souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat
Uživateli na e-mailové adresy Uživatele uvedené při Registraci (nebo její změně)
obchodní sdělení, obsahující zejména informace o novinkách služeb a o produktech a
službách třetích osob, jakož i obchodní sdělení ve formě reklamních patiček a reklamních
sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště.

4.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo provádět případné změny ve službách, údajích, které již
jsou používány a zveřejněny, a to bez předchozího upozornění. Uživatel dále souhlasí
s tím, že jakékoli údaje, skutečnosti, kupř. popis firmy a popis produktů a služeb
Uživatele určených ke zveřejnění, může být Poskytovatelem upraven. Uživatel
dokončením Registrace souhlasí s tím, že Poskytovatel může používat jím poskytnuté
údaje k marketingovým účelům.
4.5. Uživatel bere na vědomí, že služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou
poskytovány v prostředí elektronické komunikace. Z tohoto důvodu Poskytovatel
neposkytuje Uživateli žádné záruky týkající se funkčnosti, správnosti a dostupnosti
služeb. S ohledem na tuto skutečnost Uživatel akceptuje potenciální rizika plynoucí
s poskytováním služeb a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v
maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých
následků na svojí straně v souvislosti s užíváním služeb. Poskytovatel Uživateli
neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v
souvislosti s používáním služeb, zejména pak jakýkoliv následek poskytnutí
nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli při Registraci, jakýkoliv
následek porušení povinností ze strany Uživatele týkající se ochrany přístupových údajů
k uživatelskému účtu, či jakýkoliv jiný následek používání služeb.
4.6. Poskytovatel v souladu s ustanoveními § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti, v platném znění, zásadně neodpovídá za obsah
skutečností uvedených či zveřejňovaných Uživatelem.
4.7. Poskytovatel má nárok na náhradu škody či jiné újmy, a to i nemajetkové, kterou mu
Uživatel způsobil v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto VSP, či
v souvislosti s užíváním služeb poskytovaných Poskytovatelem.

5. Práva a povinnosti Uživatele
5.1. Uživatel je povinen užívat služby výhradně v souladu s těmito VSP a řádně hradit
odměnu spojenou s užíváním jednotlivých služeb. Zejména se zavazuje, že nebude užívat
kteroukoli službu Poskytovatele v rozporu se závaznými právními předpisy České
republiky a těmito VSP, nebude získávat přihlašovací údaje jiných Uživatelů služeb
Poskytovatele i služeb a produktů třetích osob, nebude zneužívat, blokovat, modifikovat
či jinak měnit jakoukoliv součást služby, nebo se i jen pokoušet narušit stabilitu, chod
nebo data služeb, nebude vyvolávat dojem, že uživatelem služby je jiná právnická nebo
fyzická osoba než Uživatel, neprovede Registraci, pokud by jejím provedením ze strany
Uživatele došlo k porušení závazných právních předpisů České republiky, nebude
používat služby, pokud by jejich použitím ze strany Uživatele došlo k porušení
závazných právních předpisů České republiky, bude používat služby pouze k účelu, k
němuž jsou určeny, pro přístup ke službám nebude využívat (ani se nebude snažit
využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem, nebude
se v souvislosti s užíváním služeb dopouštět žádného protiprávního či neetického
jednání, nebude činit ničeho, co by jakýmkoli způsobem narušovalo nebo poškozovalo
služby, sítě a servery připojené ke službám.
5.2. Uživatel se zavazuje zajistit důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel
nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke službám, zejména tyto identifikační
údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě. V případě, že Uživatel zjistí zneužití svých
identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, tuto skutečnost neprodleně oznámí
Poskytovateli.

5.3. Uživatel bere na vědomí, že na základě těchto VSP není oprávněn užívat obchodní firmu
Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a
obchodní prvky Poskytovatele.
5.4. Uživatel souhlasí s tím, že jím poskytnuté údaje budou bez dalšího zveřejněny Katalogu
firem na serveru www.vykupzeleza.cz. Uživatel dále bere na vědomí, že není oprávněn
informace o poptávce a nabídce, jakož i informace v poptávce a nabídce uvedené dále
upravovat, kopírovat, šířit, vystavovat, zveřejňovat, poskytovat, distribuovat, předávat,
reprodukovat, licencovat, převádět apod.
5.5. V případě, že uživatel užívá kteroukoli službu Poskytovatele v rozporu s těmito VSP, má
Poskytovatel právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze
strany Uživatele ukončit či omezit poskytování služeb, smazat, odstranit nebo jinak
znepřístupnit obsah Uživatele, nebo zrušit či zablokovat uživatelský účet. Uživatel bere
na vědomí a souhlasí s tím, že porušení povinností uvedených v čl. 5 a 6 těchto VSP
může vést ke shora uvedeným následkům včetně zrušení uživatelského účtu.
5.6. V případě, že se Uživatel nepřihlásí ke svému uživatelskému účtu po dobu delší než 6
měsíců, je Poskytovatel oprávněn takový uživatelský účet zrušit.

6. Zpoplatnění služeb
6.1. Veškeré služby jsou Poskytovatelem poskytovány za úplatu. Úplata za služby je členěna
dle druhu a rozsahu poskytovaných služeb na Základní odměnu a Další odměnu.
6.2. Základní odměna se vztahuje k poskytování služeb spočívajících ve zveřejnění názvu
Uživatele, jeho loga, adresy sídla, telefonického spojení, e-mailu, základního popisu
činnosti, dále zasíláním poptávek uveřejněných na serveru Poskytovatele
www.vykupzeleza.cz a možnosti obchodní inzerce Uživatele na serveru Poskytovatele
www.vykupzeleza.cz (možnost zadávat nabídky a poptávky), není-li na serveru
Poskytovatele www.vykupzeleza.cz uvedeno jinak, a zahrnuje časové období jednoho
roku.
6.3. Nárok na Základní odměnu vzniká Poskytovateli dnem dokončení Registrace v případě
Uživatele, který provede Registraci prvního dne účinnosti těchto VSP a později, resp.
dnem nabytí účinnosti těchto VSP v případě Uživatele, který je ke dni nabytí účinnosti
těchto VSP registrován.
6.4. Základní odměna je splatná na bankovní účet Poskytovatele vedený u Komerční banky,
a.s., č.ú. 43-6912420267/0100 ve lhůtě 14 dnů ode dne vzniku nároku Poskytovatele na
Základní odměnu na základě písemné výzvy Poskytovatele.
6.5. Další odměna se vztahuje ke službám Poskytovatele, na které se nevztahuje Základní
odměna, jejichž aktuální nabídka je obsažena na serveru Poskytovatele
www.vykupzeleza.cz. Další odměna je konstruována jako časová, a to v závislosti na
druhu konkrétní služby, kterou Uživatel hodlá užívat.
6.6. Další odměna je splatná na bankovní účet Poskytovatele vedený u Komerční banky, a.s.,
č.ú. 43-6912420267/0100 ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy
Poskytovatele k úhradě Další odměny za služby, jejichž užívání Uživatel u Poskytovatele
objednal.
6.7. Výše Základní odměny a Další odměny ve vztahu k jednotlivým službám je
Poskytovatelem zveřejněna na serveru www.vykupzeleza.cz v sekci „Ceník“. Konkrétní
výše Základní odměny je stanovena ke dni vzniku nároku Poskytovatele na Základní
odměnu, v případě Další odměny ke dni objednání služby, na kterou se
nevztahuje Základní odměna. V případě, že Uživatel z jakéhokoli důvodu nebude užívat
služeb Poskytovatele po celé časové období, na které se vztahuje jím uhrazená Základní

odměna nebo Další odměna, nepřísluší takovému Uživateli nárok na vrácení alikvotní
části uhrazené Základní odměny nebo Další odměny za dobu, po kterou služeb
Poskytovatele neužívá.

7. Další ustanovení
7.1. Uživatel poskytuje Poskytovateli osobním údaje, jimiž se rozumí informace o Uživateli,
na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Poskytovatel
shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané osobní údaje prostřednictvím
elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání osobní
údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni
technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá
opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.
Poskytovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v
důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých
Uživatelů a/nebo k jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele
a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.
Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených
neoprávněných zásahů třetích osob.
7.2. Poskytovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani
používat údaje Uživatele z jeho osobních údajů služby Registrace způsobem, který by
byl v rozporu s těmito VSP.
7.3. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a
sledovat osobní údaje jednotlivých Uživatelů pro vlastní potřeby (tj. za účelem
poskytování služeb podle těchto VSP) a pro statistické účely.
7.4. Dokončením Registrace (tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a
odesláním vyplněného registračního formuláře) uděluje Uživatel v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění,
souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle těchto VSP Poskytovateli jako
správci, za účelem identifikace Uživatele při užívání služby Registrace. Uživatel dále
uděluje souhlas s dalším marketingovým zpracováním osobních údajů, zejména pro
cílení reklamy Uživatelům služeb. Poskytovatel je oprávněn pověřit zpracováním
osobních údajů třetí osobu.
7.5. Souhlas Uživatele se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Uživatel je oprávněn
kdykoli po založení uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na adrese
Poskytovatele. Po odvolání souhlasu Poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele
byly z databáze služby a z uživatelského účtu Uživatele zlikvidovány, a současně zajistí,
aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování
služby. V takovém případě se na Uživatele nebudou vztahovat ta ustanovení VSP, která
jsou podmíněna poskytnutím souhlasu.
7.6. Uživatel má od okamžiku založení uživatelského účtu právo kdykoliv požádat
Poskytovatele o informaci o zpracovávání svých osobních údajů. V takovém případě
Poskytovatel poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném zákonem č. 101/2000
Sb. Pokud se uživatel domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu
se zákonem č. 101/2000 Sb., má právo požádat Poskytovatele o vysvětlení nebo
požadovat, aby Poskytovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o
blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
7.7. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout osobní údaje na
základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či

správních řízení). Poskytovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní
údaje k ochraně práv Poskytovatele nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů nebo
třetích osob. Uživatel dále souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním
registračních a statistických údajů Poskytovatelem pro účely rozvoje a provozu
poskytovaných služeb. Statistické údaje a jejich sestavy však nebudou obsahovat osobní
údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů,
přímo či nepřímo identifikovat Uživatele, nebo které by umožnily jakékoli třetí osobě
Uživatele kontaktovat.
7.8. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky týkající se služeb inzerce, obsahu
zveřejněné inzerce a obsahu třetích stran, zejména žádné záruky stran funkčnosti a
dostupnosti služeb inzerce. Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že Poskytovatel
neposkytuje stran poskytování služeb inzerce žádné záruky, a že je proto poskytování
služeb inzerce spojeno s určitým rizikem, a toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit
veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil
možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s
užíváním služeb inzerce. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah inzerce (ani
za její pravdivost, úplnost, správnost a přesnost) a jakýkoliv právní vztah, který vznikne
mezi Uživateli na základě inzerce případně mezi Uživatelem a třetí osobou je právním
vztahem čistě mezi těmito osobami, přičemž Poskytovatel neodpovídá ani neručí za
splnění povinností vyplývajících pro Uživatele či třetí osobu z takového právního vztahu.
Poskytovatel v žádném případě nepřebírá žádné záruky ani odpovědnost za řádné a
včasné plnění povinností Uživatelů služeb inzerce (tj. zadavatele a/nebo příjemce
inzerce), zejména za kvalitu, kvantitu, dodání, převzetí, zaplacení předmětů inzerce.

8. Závěrečná ustanovení
8.1. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem může být uskutečňována buď
písemně (v případě Poskytovatele doručením na adresu sídla Poskytovatele a v případě
Uživatele doručením na adresu uvedenou uživatelem při Registraci nebo na adresu, kde
se Uživatel zdržuje), e-mailem (v případě Poskytovatele doručením na emailovou adresu
info@vykupzeleza.cz nebo na e-mailové adresy uvedené u jednotlivých služeb a v
případě Uživatele na e-mailovou adresu uvedenou při Registraci). Komunikace ze strany
Poskytovatele ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být Poskytovatelem
uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových
stránek Poskytovatele www.vykupzeleza.cz (například v případě oznámení změny těchto
VSP). Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že
byla zachována písemná forma. Tyto VSP, jakož i veškeré právní vztahy vzniklé mezi
Poskytovatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé v souvislosti se službami se
řídí právním řádem České republiky.
8.2. Veškeré spory vzniklé na základě těchto VSP nebo v souvislosti s nimi, nebo které
vzniknou v souvislosti se službami, budou s konečnou platností rozhodnuty v občanském
soudním řízení obecnými soudy České republiky.
8.3. Pokud jakékoliv ustanovení těchto VSP je nebo se stane neplatným nebo
nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení
těchto VSP a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost
a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VSP. Poskytovatel v takovém
případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením,
které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

8.4. Uživatel je povinen se před zahájením užívání služeb seznámit s těmito VSP a vyslovit s
nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď přímo kliknutím na tlačítko vyjadřující
souhlas se zněním těchto VSP nebo fakticky tím, že Uživatel začne užívat jakoukoli ze
služeb. Pokud Uživatel s těmito VSP nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání služeb.
8.5. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto VSP. Změnu VSP
sdělí Poskytovatel Uživateli některým ze způsobů uvedených v čl. 8.1.
8.6. Jakékoliv změny těchto VSP nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem, avšak
ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví
souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné
tlačítko vyjadřující souhlas se změnou VSP nebo pokračování v používání služeb ze
strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny VSP.
Pokud Uživatel se změnami VSP nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání služeb po datu
určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny VSP. Pro vyloučení pochybností
strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání
některé ze služeb přede dnem účinnosti těchto VSP a nadále na základě původní
registrace užívá služby, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto VSP, a má se za to, že
provedl Registraci ve smyslu článku 3 těchto VSP.
8.7. Tyto VSP nabývají účinnosti dne 4. března 2011.

