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PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA VSTUPENKY NA  
UEFA SUPER CUP 2013 

A. ÚVOD 

1. Rozsah působnosti 

Tyto Podmínky vztahující se na vstupenky na UEFA Super Cup 2013 (dále 
označované jen jako „Podmínky“) jsou definovány tak, aby zajistily spravedlivý, 
správný a efektivní proces nákupu a využívání Vstupenek na UEFA Super Cup 2013. 
Prodej a využívání takových Vstupenek podléhá těmto Podmínkám a jakýmkoli jiným 
příslušným zákonům nebo předpisům (jak jsou definovány níže v článku „Předpisy“), 
jež upravují přístup na stadion Eden a jeho využívání. V případě rozporu mezi 
Podmínkami a mezi Pravidly užívání stadionu jsou rozhodující příslušná ustanovení 
Podmínek. 

2. Definice 

Žadatel  

 

jakákoli osoba s právní způsobilostí požádat o 
Vstupenky na UEFA Super Cup 2013 v souladu s 
těmito Podmínkami. 

Formulář žádosti  dokument podaný Žadatelem on-line tak, jak je uveden 
v článku 3.1 těchto Podmínek, s cílem být zvažován ve 
vztahu ke Vstupenkám. 

Pravidla užívání stadionu pravidla užívání stadionu Eden (Provozní řád) tak, jak 
jsou průběžně v platnosti a jsou k dohledání na adrese 
www.uefa.com.  

Host  osoba, která doprovází Žadatele na Zápas, na niž může 
být Vstupenka převedena v souladu s těmito 
Podmínkami. 

Hostující asociace  Fotbalová asociace České republiky, která odpovídá za 
realizaci pořádání soutěže UEFA Super Cup 2013 v 
Praze a jíž úspěšní Žadatelé platí za Vstupenky, se 
sídlem na adrese Diskařská 2431/4, 16017 PRAHA 6, 
Česká republika. 

Zápas  Super Cup 2013, který se bude konat na Stadionu dne 
30. srpna 2013 ve 20:45 hodin místního času (nebo v 
takový jiný den, který sdělí UEFA). 

Oznámení  potvrzení nebo zamítnutí žádosti o přidělení Vstupenek 
ze strany Hostující asociace. 

Pravidla refundací Pravidla refundací asociace UEFA, jak průběžně platí a 
jsou k dispozici k prostudování na Vstupenkovém 
portálu UEFA Super Cup 2013. 

Předpisy  znamená zejména podmínky obsažené v níže 
uvedeném: 
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 - zákony a právní předpisy České republiky;  

 - Pravidla užívání stadionu; a/nebo 

 - stanovy a předpisy asociace UEFA a Hostující 
asociace. 

Stadion veškeré prostory Stadionu Eden, včetně všech prostor, 
do nichž je možný vstup pouze se Vstupenkou. 

Provozovatel Stadionu vlastník a/nebo provozovatel Stadionu, kterým je 
společnost E SIDE PROPERTY LIMITED, se sídlem na 
adrese U Slavie 1540/2a, 100 00 Praha 10, Česká 
republika.  

Vstupenky  vstupenka poskytovaná asociací UEFA a/nebo 
Hostující asociací Držiteli vstupenky, která (v souladu s 
těmito Podmínkami) dává Držiteli vstupenky právo 
sledovat Zápas a obsadit takové sedadlo nebo místo na 
Stadionu, jaké je uvedeno na každé takové papírové 
nebo plastové vstupence. 

Držitel vstupenky  jakákoli osoba, která je skutečným nebo oprávněným 
držitelem Vstupenky, zejména včetně Žadatelů a Hostů. 

Vstupenkový portál  
UEFA Super Cup 2013  

platforma, na které mohou Žadatelé podávat žádosti o 
Vstupenky, nacházející se na adrese 
https://ticketing.uefa.com/uefasupercup. 

UEFA organizace Union des associations européennes de 
football, která je odpovědná za pořádání UEFA Super 
CupTM, se sídlem na adrese Route de Genève 46, 1260 
Nyon 2, Švýcarsko. 

B. Prodej Vstupenek 

3. Všeobecná pravidla pro podávání žádostí 

3.1. Jednotlivci mohou žádat o Vstupenky na Zápas prostřednictvím 
Vstupenkového portálu UEFA Super Cup 2013 na adrese 
https://ticketing.uefa.com/uefasupercup. Nebude-li Formulář žádosti vyplněn 
správně, bude žádost zamítnuta. Formulář žádosti představuje pouhou 
nabídku na uzavření smlouvy a vyžaduje následné potvrzení ze strany 
asociace UEFA a Hostující asociace (nebo jejich zástupců).  

3.2. Každý Žadatel může zažádat maximálně o dvě (2) Vstupenky. V souladu s 
ustanoveními článku 4.3 níže budou zamítnuty jakékoli duplicitní nebo 
vícečetné žádosti kteréhokoli Žadatele. Asociace UEFA, Hostující asociace a 
jejich zástupci si vyhrazují právo zrušit nebo zamítnout jakoukoli žádost podle 
svého uvážení s tím, že na podvodné žádosti mohou být uplatněny smluvní a 
trestní postihy. 

3.3. Vstupenky se poskytují podle toho, jak jsou k dispozici. Žadatelé mohou žádat 
pouze o jednu cenovou kategorii. V případě, že již budou vyprodány 
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Vstupenky v cenové kategorii, v níž bylo žádáno, asociace UEFA, Hostující 
asociace a jejich zástupci mohou přidělit Vstupenky z jiné cenové kategorie 
nebo oblasti, než byla požadována Žadatelem, a to v případě, že Žadatel 
výslovně potvrdil tuto možnost v průběhu procesu podávání žádosti.   

3.4. Asociace UEFA ani Hostující asociace nenese odpovědnost za žádnou škodu 
vzniklou v důsledku jakéhokoli nesprávného uvedení informací, jakýchkoli 
technických problémů omezujících funkčnost internetu, jakéhokoli selhání 
počítačového hardware nebo software, případně jakékoli ztracené, neúplné 
nebo nečitelné žádosti, pokud k tomuto nedošlo z důvodu hrubého zanedbání 
nebo pochybení na straně asociace UEFA nebo Hostující asociace. 

4. Proces podávání žádosti 

4.1. Podání Formuláře žádosti: Formuláře žádosti musí být evidovány 
prostřednictvím Vstupenkového portálu UEFA Super Cup 2013 nejpozději do 
5. července 2013 do 18:00 hodin (středoevropského času). Později podané 
žádosti se neberou v úvahu ani nezpracovávají. Žadatelé potvrdí kliknutím na 
příslušné tlačítko/pole potvrzení ve Formuláři žádosti na Vstupenkovém 
portálu UEFA Super Cup 2013, že porozuměli těmto Podmínkám a všem 
příslušným zákonným předpisům, souhlasí s nimi a budou je dodržovat, jakož 
i zajistí, aby jejich hosté Podmínkám a zákonným předpisům porozuměli, 
souhlasili s nimi a dodržovali je. 

4.2. Žadatelé jsou povinni uvést do Formuláře žádosti plné jméno a adresu svých 
Hostů. 

4.3. Pokud poptávka převýší nabídku Vstupenek a/nebo jakékoli jejich kategorie, 
budou všechny Vstupenky a/nebo kategorie přidělovány náhodným losem.  
Žádný Žadatel nemůže mít přiděleno více vstupenek, než je skutečný počet, o 
který požádal podle ustanovení článku 3.2 výše. Všichni Žadatelé, ať již 
úspěšní, nebo neúspěšní, budou vyrozuměni elektronickou poštou nejpozději 
dne 5. července 2013 do 18:00 hodin středoevropského času. Vstupenky se 
prodávají výhradně podle rozhodnutí a na účet Hostující asociace. 

4.4. Poté, co asociace UEFA obdrží plnou platbu za Vstupenky přidělené Žadateli, 
považuje se dohoda mezi asociací UEFA a příslušným Žadatelem za 
uzavřenou a platí, že tyto Podmínky jsou do ní začleněny. 

4.5. Pro uživatele invalidních vozíků bude k dispozici určitý omezený počet 
Vstupenek 3. kategorie; dále pak osobní asistent/pečovatel uživatele 
invalidního vozíku obdrží volnou vstupenku. Pokud poptávka po těchto 
Vstupenkách překročí nabídku, pak budou tyto Vstupenky přidělovány 
náhodným výběrem tajným losováním. 

5. Úhrada a předání Vstupenek 

5.1. Úhrada za Vstupenky může být realizována pomocí platné kreditní karty 
(MasterCard, Diners, JCB nebo Visa). Celková částka za nákup Vstupenek 
bude stržena v průběhu období od 5. července 2013 do 15. července 2013 z 
kreditní karty uvedené ve Formuláři žádosti a bude zahrnovat administrativní 
poplatek, a to takto: 

a. Česká republika  8 euro; 

b. V rámci Evropy             20 euro; 
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c. Mimo Evropu       35 euro. 

K zakoupení Vstupenky musejí být na kartě k dispozici dostatečné finanční 
prostředky a kreditní karta musí mít datum platnosti delší než do srpna 2013. 
Neuhrazení nebo nedostatečné uhrazení opravňuje asociaci UEFA a 
Hostující asociaci (nebo jejich zástupce) ke zrušení přidělených Vstupenek a 
jejich novému přidělení jinému Žadateli. V takovém případě si asociace UEFA 
a Hostující asociace (nebo jejich zástupci) výslovně vyhrazují právo 
požadovat kompenzaci.  

5.2. S výjimkou případů uvedených v článku 5.3 níže budou Vstupenky 
expedovány nejpozději do poloviny srpna 2013, a to spěšným kurýrem na 
adresu doručení uvedenou Žadatelem ve Formuláři žádosti v souladu s 
ustanoveními uvedenými v článku 3.1 těchto Podmínek. Pokud v zemi 
Žadatele tak, jak je uvedena ve Formuláři žadatele, není zajišťována kurýrní 
služba, pak si asociace UEFA a Hostující asociace vyhrazují právo předat 
Vstupenky Žadateli osobně v den konání Zápasu tak, jak je popsáno dále v 
článku 5.3.  

5.3. V rámci všeobecné snahy o maximalizaci bezpečí a bezpečnosti v průběhu 
Zápasu má asociace UEFA a Hostující asociace možnost vyhradit určitý 
omezený počet Vstupenek k volnému osobnímu zakoupení v den konání 
Zápasu, a to v místě sděleném asociací UEFA před konáním Zápasu. Toto 
místo bude v těsné blízkosti Stadionu nebo centra Prahy.  Žadateli budou 
Vstupenky vydány pouze po předložení stejné kreditní karty, která byla 
použita k úhradě za Vstupenky, a dalšího průkazu totožnosti (cestovní pas 
nebo národní průkaz totožnosti) Žadatele a jeho Hosta. Asociace UEFA sdělí 
přesné informace o místě vydávání Vstupenek i o otevírací době, kdy je 
možné si Vstupenky vyzvednout, nejpozději sedm (7) dní před konáním 
Zápasu.   

5.4. Držitelům vstupenky se doporučuje zkontrolovat si potvrzení objednávky a 
převzaté fyzické Vstupenky kvůli jakýmkoli nesrovnalostem, zejména pokud 
jde o jejich počet, cenu a kategorii. Stížnosti na zjevné závady (pozor! 
přidělení vstupenek tak, jak je specifikováno v článku 3.3 těchto Podmínek, se 
NEPOVAŽUJE za závadu), například na chybný tisk, chybějící klíčové údaje, 
např. číslo sedadla atd., se podávají písemně do deseti (10) dnů od doručení 
Vstupenek, a to buď elektronickou poštou, nebo běžnou poštou na sdělenou 
kontaktní adresu. Držitelé vstupenky, jejichž stížnosti budou doručeny včas a 
budou považovány za oprávněné, obdrží bezplatně nové Vstupenky.  
Ustanovení článku 3.3 těchto Podmínek zůstávají nedotčena. Za rozhodné se 
považuje datum doručení stížnosti Hostující asociaci. Stížnosti odeslané po 
uplynutí výše uvedené lhůty deseti (10) dnů se neberou v úvahu a kromě 
případů odložení a/nebo zrušení Zápasu se Vstupenky neberou zpět ani 
nevyměňují.  

C. Užívání Vstupenek 

6. Všeobecná pravidla pro užívání Vstupenek 

6.1. Žadatelé jsou oprávněni převést své Vstupenky na svého Hosta, a to 
maximálně za nominální hodnotu vstupenky a poměrnou část příslušného 
administrativního poplatku za jeho osobní užívání, ovšem za předpokladu, že:  
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a. Žadatel půjde na Zápas spolu se svým Hostem; 

b. Vstupenky využije Žadatel a jeho Host pouze pro osobní použití; a 

c. s výjimkou výše uvedeného bude takový povolený převod bez jakékoli 
úplaty (zejména jakýchkoli poplatků, nákladů, hotovosti, nepeněžní 
protihodnoty nebo naturálií). 

6.2. S výjimkou výslovně povoleného těmito Podmínkami je další prodej nebo 
převod Vstupenek bez předchozího písemného souhlasu asociace UEFA 
přísně zakázán.  Jakákoli vstupenka dodaná nebo získaná porušením 
Podmínek je neplatná a všechna práva s ní spojená se ruší. Jakákoli osoba, 
která se domáhá použití Vstupenky v rozporu s ustanoveními těchto 
Podmínek, aby získala nebo zajistila přístup na Stadion nebo na Stadionu 
zůstala, je narušitelem a bude jí zakázán vstup na Stadion nebo z něj bude 
vyhoštěna bez refundace, a budou vůči ní podniknuty právní kroky; Žadatel 
bere na vědomí (a zajistí, aby i jeho Host vzal na vědomí), že neoprávněný 
prodej nebo zcizení Vstupenky je možné za určitých okolností stíhat podle 
zákona. Provozovatel stadionu, Hostující asociace a/nebo asociace UEFA 
může informovat policii nebo jiný příslušný orgán, pokud by se dozvěděl/a, že 
se Vstupenky nabízejí nebo prodávají nezákonně. 

6.3. Vstupenky není dovoleno: 

a. používat pro jakoukoli propagaci, reklamu, fundraising, aukci ani 
podobné účely;  

b. používat jako ceny (nebo část ceny) v jakékoli spotřebitelské soutěži, 
soutěži, loterii nebo sázce; 

c. kombinovat s jakýmkoli zbožím nebo službami a prodávat jako balíček; 
ani 

d. kombinovat s jakýmkoli cestovním nebo stravovacím a ubytovacím 
balíčkem (například zkombinováním letů, hotelů a Vstupenek) a takto 
celý balíček prodávat. 

Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, Žadatel ani jeho Host nesmějí na 
Stadionu veřejně vystavovat žádnou obchodní značku. 

6.4. Žadatel nesmí (a zajistí, aby žádný z jeho Hostů tak nečinil): 

a. realizovat jakoukoli reklamu nebo propagaci související s asociací 
UEFA, akcí UEFA Super Cup nebo Zápasem; 

b. propagovat, inzerovat, rozdávat, distribuovat, prodávat nebo nabízet k 
prodeji jakýkoli produkt nebo služby z jakékoli části Stadionu nebo 
prostřednictvím vystavení nápadných obchodních sdělení na oblečení, 
které má na sobě, nebo na předmětech, které přinese na Stadion; ani 

c. využívat jakýchkoli marketingových nebo propagačních příležitostí v 
souvislosti s užíváním Vstupenek, zejména včetně jakéhokoli vystavení 
jakéhokoli obchodního nebo firemního loga, obchodní známky nebo 
obchodního názvu Žadatele nebo jeho Hosta. 

6.5. Všechny Vstupenky zůstávají trvale majetkem asociace UEFA. 
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7. Vstup na Stadion 

7.1. Vstup na Stadion bude povolen v takovém časovém rozmezí, které bude 
Žadateli oznámeno nebo bude uveřejněno na webových stránkách UEFA. 

7.2. Vstup na Stadion bude: 

a. podléhat dodržování:  

i. těchto Podmínek:  

ii. Pravidel užívání stadionu; 

iii. všech stávajících a budoucích zákonů, vyhlášek, nařízení, 
předpisů (ať již zákonných nebo jiných, a to včetně požadavků na 
ochranu zdraví a bezpečnosti), které se vztahují na Stadion 
a/nebo návštěvu Zápasu a/nebo užívání Vstupenek, jakýchkoli 
bezpečnostních osvědčení a jakýchkoli speciálních osvědčení 
vztahujících se na Stadion, předpisů, pravidel, nařízení, příkazů, 
pokynů, kodexů praxe, policejní ochrany, hasičů, Hostující 
asociace, asociace UEFA a jakéhokoli jiného orgánu nebo 
organizace, které průběžně mají jurisdikci nebo oprávnění ve 
vztahu ke konání Zápasu; a 

b. povolení na základě předložení jedné platné Vstupenky na osobu (bez 
ohledu na věk) a na vyžádání také dokladu totožnosti s aktuální 
fotografií a podpisem (cestovní pas nebo národní průkaz totožnosti). 
Držitelé vstupenky, kteří odejdou ze Stadionu, již nebudou vpuštěni 
zpět. 

8. Chování na Stadionu 

8.1. Pro bezpečnostní účely všechny osoby, které navštíví Zápas, pokud a když je 
o to požádají pořadatelé, pracovníci ostrahy a/nebo jakékoli jiné zákonně 
oprávněné osoby: 

a. předloží platnou Vstupenku spolu s dokladem totožnosti s aktuální 
fotografií a podpisem (cestovní pas nebo národní průkaz totožnosti); 

b. podrobí se prohlídkám, tělesným prohlídkám a kontrolám, včetně 
prohlídek s použitím technických pomůcek, aby se zajistilo, že u sebe 
nemají žádné zbraně ani jiné zakázané nebo nedovolené předměty. 
Pracovníci ostrahy, pořadatelé nebo policie jsou oprávněni prohledat 
oblečení jakékoli osoby a jakékoli předměty, které má u sebe; a 

c. dodrží všechny pokyny a nařízení vydané takovými pracovníky.   

8.2. Pravidla užívání stadionu obsahují podrobné seznamy zakázaných předmětů 
a chování a každý Držitel vstupenky a jeho Host dodrží veškerá omezení v 
nich uvedená. Na Vstupence může být uvedena také zkrácená verze 
Podmínek a/nebo Pravidel užívání stadionu, případně jednoduché piktogramy 
znázorňující zakázané předměty nebo chování; Držitel vstupenky je povinen 
tyto dodržovat.  

8.3. Je přísně zakázáno činit na Stadionu zejména cokoli z dále uvedeného: 
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a. vstupovat do prostor, které jsou uzavřeny pro veřejnost nebo do nichž 
není povolen vstup v souladu s příslušnou kategorií Vstupenky; 

b. omezovat nebo se zdržovat v prostorách otevřených pro dopravu, na 
trasách a cestách, ve vchodech a východech vedoucích z/do prostor 
pro návštěvníky a k nouzovým východům; a/nebo 

c. chovat se jakkoli jinak, jak to není dovoleno. 

8.4. Žadatel si je vědom, že příznivci účastnících se týmů nemohou být na 
Stadionu oddělováni a že Vstupenky se přidělují náhodně na základě 
kategorie, kterou si zvolil Žadatel. 

9. Škody 

9.1. Žadatelé berou na vědomí, že jakákoli škoda způsobená Žadatelem a/nebo 
jeho Hostem na Stadionu (včetně sedadel) je výhradní odpovědností Žadatele 
a bude napravena na náklady Žadatele. 

10. Zvukové a obrazové záznamy  

10.1. Držitelé vstupenky souhlasí s tím, že při návštěvě Zápasu mohou být 
fotografováni, filmováni nebo nahráváni ze strany Hostující asociace, 
Provozovatele stadionu, asociace UEFA a/nebo jakýchkoli třetích osob jimi 
určených, které mají právo používat, vysílat, uveřejňovat a povolovat - bez 
jakéhokoli požadavku na úhradu peněžních částek nebo jiné formy úplaty - 
hlas, obraz a podobu Držitele vstupenky formou živého nebo nahraného 
video a/nebo audio záznamu, vysílání nebo jiného přenosu nebo záznamu, 
fotografie nebo jakékoli jiné aktuální a/nebo budoucí mediální technologie. 

10.2. Držitelé vstupenky nebudou pořizovat, nahrávat a/nebo přenášet jakýkoli 
zvuk, obraz a/nebo popis Stadionu nebo Zápasu (ani žádné výsledky a/nebo 
statistiky Zápasu) jinak než pro soukromé a domácí použití. Je přísně 
zakázáno šířit přes internet, v rádiu, televizi nebo pomocí jakéhokoli jiného 
stávajícího a/nebo budoucího nosiče jakýkoli zvuk, obraz, záznam, popis, 
výsledek a/nebo statistiky Zápasu, a to v plném rozsahu či částečně, 
případně pomáhat jakékoli osobě, která tak činí.  

D. RŮZNÁ USTANOVENÍ 

11. Nedodržení těchto Podmínek 

11.1. Jakýkoli Žadatel nebo Host, jehož Vstupenka nebyla získána v souladu s 
těmito Podmínkami nebo jehož jednání je v rozporu s těmito Podmínkami 
nebo Pravidly užívání stadionu, bude mít zamezen vstup na Stadion nebo z 
něj bude vyhoštěn, a to bez nároku na refundaci. V takovém případě jsou 
Vstupenky Žadatele neplatné a všechna práva s nimi spojená se ruší a 
jakákoli osoba nárokující použití Vstupenek, které nebyly získány v souladu s 
těmito Podmínkami, nebo jejíž jednání je v rozporu s těmito Podmínkami 
nebo Pravidly užívání stadionu a která se snaží získat nebo zajistit přístup na 
Stadion nebo na něm zůstat, je narušitelem a bude jí zakázán vstup na 
Stadion nebo z něj bude vyhoštěna a budou vůči ní podniknuty právní kroky. 
Jakýkoli Držitel vstupenky podá na vyžádání vysvětlení toho, jak, od koho a 
kde získal své Vstupenky. 
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11.2. Žadatel odškodní Hostující asociaci, Provozovatele stadionu, asociaci UEFA 
a jejich příslušné spřízněné osoby, funkcionáře, zaměstnance, zástupce nebo 
dodavatele (dále označované jen jako „Odškodňované osoby“) za jakýkoli 
závazek, ztráty, nároky, požadavky, náklady a výdaje, zejména včetně 
poplatků za právní služby a jiných profesních poplatků: 

a. tak, jak vzniknou v důsledku jakékoli osobní újmy nebo škody na 
majetku způsobené jakýmkoli jednáním nebo opomenutím ze strany 
takového Žadatele a/nebo jeho Hosta;  

b. tak, jak vzniknou Odškodňovaným osobám při vymáhání těchto 
Podmínek, ať již bude skutečně zahájeno soudní řízení či nikoli, a 
včetně jakýchkoli odvolacích řízení; a 

c. tak, jak vzniknou Odškodňovaným osobám při snaze opravit jakoukoli 
škodu (jinou než běžné opotřebení) na průchodech, schodištích, 
eskalátorech a výtazích, které se používají ke vstupu do prostor pro 
hosty a/nebo na jakýchkoli jiných sedadlech a jakékoli jiné části 
Stadionu, a to způsobenou jakýmkoli jednáním nebo opomenutím ze 
strany takového Žadatele a/nebo jeho Hosta. 

11.3. Žadatel je povinen poskytnout svému Hostu kopii těchto Podmínek a zajistí 
jejich plné dodržování ze strany Hosta. 

12. Vyloučení odpovědnosti 

12.1. Všechna ustanovení těchto Podmínek podléhají všem vztahujícím se právním 
předpisům. Hostující asociace, Provozovatel stadionu a/nebo asociace UEFA 
se nedopouští porušení Podmínek tím, že usiluje o dodržování příslušných 
právních předpisů. 

12.2. Hostující asociace, Provozovatel stadionu a/nebo asociace UEFA nenese 
odpovědnost za žádné jednání nebo opomenutí nebo jakékoli porušení nebo 
nedodržení ze strany jakékoli osoby jiné než Hostující asociace, Provozovatel 
stadionu a/nebo asociace UEFA (a dále pak v souladu se zbývajícími 
ustanoveními tohoto Článku 12), a Žadatel ani žádný Host neuplatní proti 
Hostující asociaci, Provozovateli stadionu a/nebo asociaci UEFA žádné 
nároky ve vztahu k nim. 

12.3. V rozsahu povoleném zákonem nenese Hostující asociace, Provozovatel 
stadionu, asociace UEFA a jejich příslušné spřízněné osoby, funkcionáři, 
zaměstnanci, zástupci a dodavatelé odpovědnost za jakoukoli ztrátu, škodu 
nebo újmu vzniklou Žadateli nebo kterémukoli Hostu, případně způsobenou 
na jakémkoli majetku Žadatele nebo kteréhokoli Hosta (včetně jakýchkoli 
ztracených nebo odcizených Vstupenek), která vznikne z jakékoli příčiny. 

12.4. V souladu s ustanoveními článku 12.3 nepřekročí celková odpovědnost 
Hostující asociace, Provozovatele stadionu a asociace UEFA vůči Žadateli a 
kterémukoli Hostu v souvislosti s Podmínkami, ať již ze smlouvy nebo podle 
občanskoprávních předpisů (včetně nedbalosti) nebo jakkoli jinak, celkovou 
částku uhrazenou Žadatelem za příslušné Vstupenky k příslušnému datu. 

12.5. Bez ohledu na ustanovení článku 12.3 a 12.4 nic v těchto Podmínkách 
neomezuje ani nevylučuje odpovědnost jakékoli osoby za úmrtí nebo zranění 
osob způsobené jím nebo v důsledku nedbalosti nebo porušení zákonných 
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povinností nebo jakéhokoli podvodného nebo záměrného protiprávního 
jednání jeho funkcionářů, zaměstnanců nebo zástupců. 

12.6. V souladu s ustanoveními článku 12.5 platí, že Hostující asociace, 
Provozovatel stadionu a/nebo asociace UEFA nenese odpovědnost vůči 
Žadateli nebo kterémukoli Hostu, ať již ze smlouvy nebo podle 
občanskoprávních předpisů (včetně nedbalosti) nebo jakkoli jinak, za 
jakoukoli nepřímou, následnou, zvláštní nebo vedlejší škodu nebo újmu ani za 
žádnou ztrátu zisku nebo příjmu, ztrátu užívání, ztrátu obchodní transakce 
nebo smluv, případně ztrátu příležitosti. 

12.7. Žadatelé a Hosté nesou odpovědnost za používání Vstupenek jim přidělených 
a odškodní a zprostí odpovědnosti Hostující asociaci, Provozovatele stadionu 
a/nebo asociaci UEFA ve vztahu k veškerým škodám a závazkům vzniklým 
nebo utrpěným nebo vyplývajícím v souvislosti s porušením Podmínek a/nebo 
Pravidel užívání stadionu. 

12.8. Nic uvedeného ani mlčky předpokládaného v těchto Podmínkách nemá vliv 
na zákonná práva Žadatele nebo Hosta vyplývající z jakýchkoli vztahujících 
se právních předpisů. 

13. Porušení 

13.1. Jestliže je asociace UEFA, Hostující asociace nebo Provozovatel stadionu 
odůvodněného názoru, že Žadatel nebo kterýkoli Host: 

a. způsobil jakékoli narušení nebo nepříjemnosti na Stadionu; 

b. jinak narušil bezpečnost nebo blaho jakékoli osoby přítomné na 
Stadionu;  

c. jedná v rozporu s jakýmkoli závazkem obsaženým v Podmínkách nebo 
v Pravidlech užívání stadionu nebo v jakýchkoli příslušných právních 
předpisech, ať již před Zápasem, nebo v průběhu Zápasu; nebo 

d. realizuje jakoukoli nepovolenou reklamu, prodej, nabízení k prodeji, 
vystavování k prodeji nebo převody (nebo předá osobě, která souhlasí s 
tím, že zaplatí za nějaké jiné zboží nebo služby nebo nabídne, že tak 
učiní) ve vztahu k jakékoli Vstupence (ať již je tato Vstupenka 
poskytována v souladu s těmito Podmínkami nebo jinak) nebo umožní - 
přímo či nepřímo - realizaci takové nepovolené reklamy, nabízení k 
prodeji, vystavování k prodeji, prodeje nebo převodu Vstupenky nebo 
takové jiné výhody (nebo jakékoli jiné vstupenky na akce na Stadionu) 
ze strany jiných osob, 

platí níže uvedená ustanovení: 

a. všechna práva udělená skrze jakoukoli Vstupenku jsou neplatná a 
nulitní a nenáleží žádná refundace; 

b. jakákoli osoba, která se domáhá využití Vstupenky v rozporu s 
ustanoveními těchto Podmínek, aby získala nebo zajistila přístup na 
Stadion nebo na Stadionu zůstala, je narušitelem a bude jí zakázán 
vstup na Stadion nebo z něj bude vyhoštěna a bude na ni podána 
žaloba; 

c. asociace UEFA a/nebo Provozovatel stadionu může odmítnout Žadateli 
a/nebo jeho Hostu vstup na Stadion, a to bez refundace; a/nebo 
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d. Asociace UEFA a/nebo Provozovatel stadionu mohou požadovat, aby 
tyto osoby opustily Stadion bez jakékoli refundace;  

Práva a opravné prostředky Hostující asociace, Provozovatele stadionu a 
asociace UEFA stanovené tímto článkem 13 jsou doplňujícími k jakémukoli 
jinému právu nebo opravnému prostředku Hostující asociace, Provozovatele 
stadionu a asociace UEFA v souladu s těmito Podmínkami nebo podle 
zákona nebo podle ekvity. 

14. Neoprávnění diváci 

14.1. Držitelé vstupenky jsou oprávněni navštívit Zápas pouze za předpokladu, že 
nejsou Vyloučenou osobou a že převedení Vstupenky na Hosta proběhlo v 
souladu s ustanoveními článku C.6.1 Podmínek. 

14.2. Pro účely tohoto článku 14 pojem „Vyloučená osoba“ znamená: 

a. jakoukoli osobu, která byla průběžně vyloučena Hostující asociací ze 
členství ve Fotbalové asociaci Česká republiky nebo ze členství v 
oficiálním klubu příznivců mužského národního fotbalového týmu České 
republiky (nebo byla vyloučena z jakéhokoli odpovídajícího oficiálního 
klubu příznivců řídicím fotbalovým orgánem v jakékoli jurisdikci na 
Světě); 

b. jakoukoli osobu, na kterou se průběžně vztahuje zákaz vstupu na 
fotbalové akce podle rozsudku vyneseného v souladu s právním řádem 
České republiky; 

c. jakoukoli jinou osobu, o níž Hostující asociace ví nebo u níž je 
odůvodněně přesvědčena o tom, že jí Hostující asociace, Provozovatel 
stadionu, asociace UEFA, asociace FIFA, jakýkoli řídicí fotbalový orgán 
nebo jinak zakázal/a výjezd na fotbalový zápas asociace nebo účast na 
takovém zápase;  

d. jakoukoli jinou osobu, která má průběžně zakázanou účast na 
událostech pořádaných na Stadionu, a to buď ze strany Hostující 
asociace nebo Provozovatele stadionu; a 

e. jakoukoli osobu, o níž asociace UEFA, Hostující asociace a/nebo 
Provozovatel stadionu vědí nebo jsou odůvodněně přesvědčeni, že se 
podílela na (nebo umožnila, přímo či nepřímo) nepovolené reklamě, 
nabízení, prodeji nebo převodu Vstupenek nebo vstupenek na jakýkoli 
jiný zápas fotbalové nebo ragbyové ligy asociace nebo jakýkoli jiný 
sportovní nebo jiný zápas, ať již pořádaný na Stadionu nebo jinde. 

15. Údaje 

15.1. Žadatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že osobní údaje poskytnuté na 
Formuláři žádosti a jména svých Hostů sdělená na základě těchto Podmínek 
asociace UEFA shromažďuje a zadává je do databáze, jejímž je vlastníkem. 
Žadatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a jmen svých Hostů 
pro účely pořádání a konání Zápasu (zejména v souvislosti s prodejem 
Vstupenek a/nebo s jakýmikoli bezpečnostními a zabezpečovacími 
opatřeními) a prohlašuje, že ve vztahu k takovému zpracování získal souhlas 
svého Hosta. 
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15.2. Asociace UEFA je oprávněna předat osobní údaje Žadatele a jména jeho 
Hosta třetím osobám, včetně Hostující asociace a Provozovatele stadionu (a 
jejich zástupců), a to pro výše uvedené účely. Dále platí, za předpokladu, že 
Žadatel s tím vyjádřil svůj souhlas na Formuláři žádosti, že jeho osobní údaje 
mohou být využity k tomu, aby mu (nebo jeho Hostu) byly poskytovány 
informace o produktech, službách, obchodní činnosti a událostech asociace 
UEFA a/nebo jejích obchodních partnerů. 

15.3. Žadatelé a Hosté si mohou vyžádat kopii osobních údajů, které jsou v držení 
asociace UEFA, a jakékoli takové informace písemně opravit zasláním na 
adresu: UEFA, Route de Geneve 46, 1260 Nyon 2, Švýcarsko, s označením 
„For the attention of Legal Department (Personal Data Request UEFA Super 
Cup 2013)“ („K rukám právního oddělení (Žádost k osobním údajům, UEFA, 
Super Cup 2013“)).  Poskytování takových informací může podléhat ověření 
totožnosti a může být zpoplatněno formou poplatku za zpracování. 

15.4. Podáním Formuláře žádosti bere každý Žadatel na vědomí a souhlasí - a 
zajistí, aby také jeho Host vzal na vědomí a souhlasil - s tím, že chápe 
ustanovení tohoto článku 15, souhlasí s nimi a dodrží je. 

16. Nepředvídané okolnosti 

16.1. Hostující asociace, Provozovatel stadionu a asociace UEFA si vyhrazují 
právo změnit čas, datum a místo konání Zápasu z důvodu nepředvídaných 
mimořádných okolností: vyšší moc, bezpečnostní důvody a/nebo potřeba 
zabezpečení nebo jiná rozhodnutí, která učinil jakýkoli příslušný orgán a mají 
dopad na odehrání Zápasu na Stadionu.  

16.2. V případě zrušení Zápasu, odstoupení, odložení nebo nového odehrání platí 
článek 12 těchto Podmínek. Žadatel je vázán Pravidly refundací, pokud jde o 
jakékoli vrácení peněz za Vstupenky zakoupené Žadatelem, ovšem za 
předpokladu, že:  

a. jakékoli refundace mohou být provedeny pouze vůči Žadateli a nikoli 
vůči Hostu a pouze do výše nominální hodnoty Vstupenek a jakéhokoli 
administrativního poplatku za Vstupenky zakoupené takovým 
Žadatelem (a aby nedošlo k pochybnostem, neopravňují Žadatele k 
nárokování refundace jakýchkoli nákladů a výdajů vzniklých Žadateli 
nebo Hostu v souvislosti s cestováním nebo ubytováním); 

b. v případě odložení konání opravňuje Vstupenka ke vstupu na odložený 
Zápas; a 

c. za výše uvedených podmínek a v souladu s ustanoveními článku 12.3 a 
12.5 nenese Hostující asociace, Provozovatel stadionu ani UEFA 
žádnou odpovědnost vůči Žadateli ani kterémukoli Hostu z důvodu 
jakéhokoli takového zrušení, odstoupení, odložení, nového odehrání 
nebo jiného nekonání nebo nedostatku v konání Zápasu. 

17. Oddělitelnost a dodatky 

17.1. Hostující asociace UEFA a/nebo Provozovatel stadionu (podle toho, co v 
dané situaci platí) si vyhrazuje absolutní právo Podmínky průběžně měnit, 
včetně - aby nedošlo k pochybnostem - Pravidel užívání stadionu, aby tak 
zajistil(a) řádné a bezpečné konání Zápasu na Stadionu. Asociace UEFA 
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uvědomí Žadatele o takových změnách, pokud zásadním způsobem ovlivňují 
práva Žadatele jako spotřebitele.  

17.2. Pokud by bylo jakékoli ustanovení těchto Podmínek prohlášeno jakýmkoli 
příslušným soudem, regulátorem nebo úřadem za neplatné, neúčinné, 
nezákonné nebo nevymahatelné, zůstávají zbývající ustanovení těchto 
Podmínek nadále v účinnosti, jako kdyby takové neplatné, neúčinné, 
nezákonné nebo nevymahatelné ustanovení v ní nebylo obsaženo.   

18. Původní text 

18.1. Podmínky byly sepsány v anglickém jazyce a přeloženy do českého a 
německého jazyka a jsou k dispozici na Vstupenkovém portálu UEFA Super 
Cup 2013 a na vyžádání také u Hostující asociace. V případě jakéhokoli 
rozporu mezi anglickou a přeloženou verzí je rozhodující anglická verze. 

19. Všeobecná ustanovení 

19.1. Žadatelé přijali tyto Podmínky za svoji osobu a jménem každého Hosta (a 
musí každého svého Hosta o těchto Podmínkách informovat). 

19.2. Podmínky představují úplnou dohodu mezi smluvními stranami a žádná ze 
smluvních stran nemá žádný nárok ani opravný prostředek, pokud jde o 
jakékoli sdělení, prohlášení, záruku nebo závazek, které již nejsou uvedeny v 
Podmínkách, učiněné jakoukoli jinou osobou nebo jejím jménem ve vztahu k 
Podmínkám. 

19.3. Jestliže Žadatel nebo kterýkoli Host nedodrží jakékoli ustanovení Podmínek, 
může Hostující asociace, Provozovatel stadionu a/nebo asociace UEFA podle 
svého vlastního uvážení a bez újmy na jakýchkoli svých jiných opravných 
prostředcích:  

a. přemístit Žadatele a/nebo jakéhokoli Hosta na jiné místo na Stadionu;  

b. vyhostit Žadatele a/nebo jakéhokoli Hosta ze Stadionu; a/nebo 

c. s okamžitou účastí pozastavit platnost Vstupenek poskytovaných 
asociací UEFA Žadateli, a to bez náhrady. 

19.4. Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se 
dohodly, že výhradní jurisdikci k řešení jakéhokoli sporu vzniklého z těchto 
Podmínek nebo v souvislosti s nimi mají soudy České republiky. 


