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Všeobecné obchodní podmínky 
Hlas Česka, z. s. 

 

I. 

Základní ustanovení 

 

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydané v souladu § 1751 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé 

v souvislosti nebo na základě smlouvy o využití služeb, jejímž předmětem je poskytnutí 

členství ve spolku Hlas Česka, z. s. a následné právo člena na využívání výhod, které 

z tohoto členství plynou (dále jen „členství“) a účast na akcích požádané spolkem, 

kdy na jedné straně je Hlas Česka, z. s. IČ: 098 960 91, se sídlem Rybná 716/24, 110 

00 Praha 1, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl L, vložkou 744 58, jakožto poskytovatel služeb (dále jen „Spolek“), které jsou 

předmětem smlouvy, 

 

na straně druhé je fyzická osoba, která je přímým odběratelem Služeb, tj. přímým 

členem spolku a účastníkem aktivit, nebo zákonný zástupce dítěte, které bude členem 

spolku, nebo se bude účastnit dané akce, popřípadě osoba, která k tomu bude 

zákonným zástupce dítěte zmocněna. (dále jen „Klient“). 

 

uzavírané prostřednictvím registračního formuláře (dále jen „Smlouva“) na webových 

stránkách Spolku dostupných na adrese www.hlasceska.com (dále jen „Web“)  

 

2. Je-li Klientem zákonný zástupce dítěte, případně osoba, která k tomu byla zákonným 

zástupcem zmocněna má Smlouva charakter smlouvy ve prospěch třetí osoby (kterou 

je dítě) ve smyslu § 1767 Občanského zákoníku. 

 

II. 

Vymezení pojmů 

1) Spolek a pořadatel akcí: 

 Hlas Česka, z. s. 

IČ: 098 960 91    

se sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město 

zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 744 58   

kontaktní údaje: Ilona Rédlová – předsedkyně spolku 

e-mail: www.info@hlasceska.com 

telefon: 602 606 204 

web: www.hlasceska.com 

(dále jen „prodávající“) 

 

1) Partner: je spolupořadatel Akce. Navázání spolupráce na pořádání dané akce záleží 

na aktuální domluvě Pořadatele s dalšími subjekty. Partner může u jednotlivých akcí 

zároveň vystupovat v roli Pořadatele. Pořadatel a Partneři jsou společně též 

označováni jako Organizátoři. 

 

2) Akce: Akcí se rozumí plánovaná akce pořádaná pořadatelem a její podmínky (cena, 

místo a způsob konání, počet míst, termín, propozice soutěží a další informace) jsou 
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zveřejněné na Webových stránkách pořadatele před jejím zahájením.  

 

3) Termín: je konkrétní datum Akce či doba trvání akce, jsou zveřejněné na Webových 

stránkách pořadatele 

 

4) Účastník: Fyzická osoba, která se chce účastnit akce pořadatele, nebo být členem 

spolku vystupující vždy pod svým jménem. FO mladší 18 let jednající v zastoupení 

zákonného zástupce, nebo osoby jím pověřené.  

 

5) Registrace: je přihlášení na akci, nebo do spolku pomocí rozhraní Webových stránek 

pořadatele.  

 

6) Registrační poplatek: je částka jednorázově zaplacená účastníkem před konáním 

dané akce. Registrační poplatek za členství se platí v měsíčních intervalech, dopředu 

(předplatné registrace), nebo částce balíčku, který obsahuje slevy. Platí se 

jednorázově prostřednictvím bezhotovostní online platbou provedenou bankovním 

převodem po zaslání platebních údajů na poskytnutý email.  

 

7) Dohoda: je stav, kdy účastník splnil podmínky registrace do spolku a spolek je tak 

zavázán ke splnění všech svých povinností, které garantuje a zveřejňuje. Okamžikem 

uzavření dohody se rozumí moment odeslání registrace a připsání platby za registraci 

na účet spolku (pořadatele). 

 

III. 

Další ustanovení 

 

1) Tyto veřejné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují podmínky Akcí, 

jejich průběh, způsob registrace na Akci, způsob platby a práva a povinnosti 

Pořadatele a Účastníků Akce. Dále tyto VOP upravují vztahy mezi spolkem a členem 

spolku. Dále také upravují vztahy mezi členy spolku a Spolkem. 

 

2) Předmětem Dohody je účast na Akcích Pořadatele, kdy zájemce o účast na Akci 

vyjadřuje prostřednictvím Registrace zájem o účast na Akci Pořadatele Akce. 

Předmětem dohody je také členství ve spolku, podpora člena a následné čerpání výhod 

členství.  

 

3) Odeslání registrace je uzavřena Dohoda mezi Účastníkem a spolkem. Součástí 

registrace je uhrazení Registračního poplatku, jehož uhrazením vzniká účastníkovi 

právo na účast dané akce a na využití všech dalších položek, které poskytuje Pořadatel 

– viz. Článek IV. Odstavec 1. 

 

4) Akce se mohou účastnit jak fyzické osoby, tak právnické osoby prostřednictvím 

fyzických osob (studentů ZUŠ, VŠ,…), a to po Registraci provedené na Webu 

Pořadatele, uhrazením registračního poplatku a za splnění dalších podmínek 

stanovených těmito obchodními podmínkami a dalšími dílčími podmínkami – propozice 

soutěží, podmínky účasti na dané akci.  

 

5) Registrací na Akci nebo registraci do spolku vyjadřuje Účastník souhlas s těmito 

obchodními podmínkami, kterými se řídí práva a povinnosti mezi Pořadatelem 

a Účastníkem. 
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IV.  

Podmínky akce 

 

1) Členství ve spolku je podmíněno zaplacením registračního poplatku (dále jen 

„Registrační poplatek“). Cena registrace se odvíjí od služeb, které pořadatel 

poskytuje, a četnosti plateb v daném roce, a to: 

 

a. Registrační poplatek = 100 Kč/ měsíčně (slovy: stokorun) zahrnuje měsíční 

registraci do spolku Hlas Česka, z. s. a možnost využít výhody, které obsahuje 

členství.  

 

b. Registrační poplatek = 600 Kč/půlročně (slovy: pětsetkorun) zahrnuje 

půlroční registraci do spolku Hlas Česka, z. s. a slevy, které jsou nabízeny 

v tomto balíčku. 

c. Registrační poplatek = 1200 Kč/ročně (slovy: dvanáctsetkorun) zahrnuje 

roční registraci do spolku Hlas Česka, z. s. a slevy, které jsou nabízeny v tomto 

balíčku. 

Veškeré slevové balíčky naleznete na webu www.hlasceska.com 

 

2) Platba Registračního poplatku se realizuje prostřednictvím bankovního převodu na 

účet spolku. Spolek odešle na základě přijaté 

platby Účastníkovi řádné potvrzení o provedení platby/plateb.  

 

3) Registrační poplatek je v případě pochybení ze strany člena – nesplnění podmínek 

nevratný.   

 

4) Člen, který se chce zaregistrovat do spolku je povinen vyplnit veškerá vyžadovaná 

pole. Jejich vyplněním dosáhne úspěšné registrace.  

 

5) Člen je povinen držet se podmínek pro úspěšné zapsání člena do spolku a dané akce. 

  

6) Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu a Termínů Akcí. Dále j etaké 

oprávněn měnit poskytované slevy v závislosti na třetích stranách. O veškerých 

změnách je povinen účastníka, nebo člena spolku informovat. 

 

 

VI. 

Storno podmínky 

 

1) Registrační poplatek je nevratný a propadá pořadateli v plné výši, i v případě, že po 

upozornění pořadatelem na neúplnost splnění podmínek soutěže, které jsou dány 

propozicemi, které jsou volně dostupné na webových stránkách pořadatele, účastník 

tyto podmínky nesplní.  

2) Pořadatel je povinen vrátit registrační poplatek Účastníkovi v případě, jestliže 

Pořadatel nesplní podmínky, které sám stanovil, nebo jinak pochybí svým jednáním. 

Důvodem pro vracení Registračního poplatku je také úplné zrušení soutěže.  
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VII. 

Mimosoudní řešení sporů 

 

1) Účastník – Spotřebitel má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) právo na 

mimosoudní řešení sporu z uzavřené dohody, nedojde-li k vyřešení sporu dohodou 

stran. 

 

2) Pro případ mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je kompetentním orgánem 

Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce – Ústřední inspektorát sídlí 

v Praze 2, Štěpánská 15. 

 

3) Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se zahajuje na návrh Účastníka – 

Spotřebitel a náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si nese 

každá ze stran sporu sama. 

 

4) Účastník – Spotřebitel může rovněž využít pro mimosoudní řešení sporu platformu 

online, která je zřízena Evropskou komisí na 

adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 
5) VIII. 

Ochrana osobních údajů 

 

1) Pořadatel je správcem osobních údajů a jako takový zpracovává vaše osobní údaje za 

účelem platby a vyřízení registrace na Akci. 

 

2) Partneři a lokální organizátoři vystupují jako společní správci osobních údajů. 

 

3) Způsob nakládání s osobními údaji upravují Zásady zpracování osobních údajů, které 

jsou dostupné na webových stránkách Pořadatele.  

 

IX.  

Závěrečná ustanovení 

 

1) Pořadatel si vyhrazuje právo učinit jakoukoli změnu či doplnění obsahu těchto VOP, 

když každá změna či doplnění nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění 

změněných VOP. V případě nesouhlasu Účastníka se změnou obsahu těchto VOP, 

která zasahuje do práv a povinností dohody Účastníka a Pořadatele má Účastník právo 

takovou změnu odmítnout a Pořadatel má povinnost Účastníka o takové změně 

včas poučit. 

 

2) Pokud smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, pak je rozhodným právem české 

právo.  Znění těchto VOP je pro smluvní strany závazné. Znění VOP je zveřejněno 

na www.hlasceska.com. 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 8. března 2021. 

 


