
 

Otázka 1

Odpověď

Otázka 2

Odpověď

  

  

Otázka 3

Odpověď

Otázka 4

Odpověď

Otázka 5

Odpověď

  

Otázka 6

Odpověď

1:  Kde

ď 1:  Supe
repu

2:  Pok
dota

ď 2: Poku

 m
k

 m
a

 

 

 
(pon

3:  Jak 
na o

ď 3:  Vstu
mož

Nicm
prod
se p

4:  Kdo

ď 4: Vstu
kteří

5:  Koli

ď 5: Vstu

Cen
Cen
Cen

6: Vzta

ď 6:  Na 
popl
za 
adm

Obje
Obje
Obje

e se bude v r

erpohár UEF
ublika) v páte

ud mám pro
az týkající se

ud máte jaké

můžete najít
kladené otáz

můžete také
asociace v s

o e-mail

o telefon

    v Čes

    mimo 

 
ndělí až čtvrte

mohu o líst
online aukcí

upenky na z
žné oficiálně 

méně, každý
dává každý k
prosím přímo

o si může po

upenky nabíz
í chtějí navšt

k stojí vstup

upenky pro b

ová kategori
ová kategori
ová kategori

ahují se na c

každou obj
atek se sklá
doručení v

ministrativní p

ednávky vstu
ednávky vstu
ednávky vstu

roce 2013 h

FA 2013 bud
ek 30. srpna 

oblém se sv
e žádosti o v

ékoli dotazy t

t odpovědi n
zky/ na www.

é kontaktova
ouvislosti s p

em - superc

nicky na číslo

ské republice

Českou rep

ek od 09:00 

tky požádat?
ích nebo na 

zápas Super
zakoupit pou

ý účastnický 
klub svým fa
 na konkrétn

ožádat o vst

zené v této f
tívit finále be

penky na Su

ěžnou veřejn

ie 1 
ie 2 
ie 3 

ceny vstupe

jednávku vs
ádá z admin
vstupenek e
poplatky:  

upenek v Čes
upenek v Evr
upenek mimo

rát Superpo

e pořádán n
2013 ve 20:4

vou vstupen
vstupenky, 

týkající se va

a všechny v
.uefa.com.   

at službu pro
prodejem vst

up2013@fot

o: 

e: 

ubliku:

do 17:00 SE

? Mohu získ
burze vstup

rpohár UEFA
uze prostřed

klub bude 
nouškům. Po

ní klub. 

upenku pro

fázi prodeje j
z ohledu na 

uperpohár U

nost se prodá

EUR 130
EUR 90
EUR 50

enek ještě ně

stupenky se
istrativních p
expresní ku

ské republice
ropě:
o Evropu:

ohár UEFA?

a stadionu v
45 SEČ.  

kou (vstupe
koho mám 

aší žádosti o 

vaše dotazy 
 

o zákazníky
tupenek na S

tbal.cz 

233 029 268

+420 233 02

EČ a v pátek 

kat vstupenk
penek? Jed

A 2013 pro 
nictvím www

mít vyhraze
okud máte d

ostřednictvím

jsou určeny 
to, který klub

UEFA 2013?

ávají ve třec

0 

ějaké další a

e vztahuje 
poplatků, ma
urýrní služb

e: 
 
 

 

 Edenu v Pra

enkami) neb
kontaktovat

vstupenku:

na naší strá

y, kterou zříd
Superpohár U

8  

29 268 

od 09:00 do

ky na Super
ná se o ofic

jednotlivé fo
w.uefa.com. 

ena svoje m
další dotazy 

m uefa.com?

pro neutráln
b se do něj k

? 

h cenových k

administrati

administrativ
anipulačních
bou. Jedná

aze (Česká 

bo pokud má
t? 

nce Help/FA

dila Česká 
UEFA 2013: 

o 16:00) 

rpohár UEFA
ciální vstupe

otbalové fan

místa. Tyto v
na toto téma

? 

ní fotbalové f
kvalifikuje. 

kategoriích: 

ivní poplatk

vní poplate
 poplatků a 

á se o ná

EUR 8 
EUR 20 
EUR 35 

 
1 

 

ám další 

AQ /často 

fotbalová 

A 2013 
enky? 

noušky je 

vstupenky 
a, obraťte 

fanoušky, 

ky? 

k. Tento 
poplatku 

ásledující 



 
2 

 

Otázka 7:  Jsou k dispozici vstupenky za snížené ceny? 

Odpověď 7:  Žadatelé o místa pro vozíčkáře, kteří byli úspěšní v losování, získají vstupenky v 
cenové kategorii 3 a obdrží k tomu vstupenku pro doprovod. 

Otázka 8:  Jaký postup je třeba použít při objednávce vstupenky pro vozíčkáře? 

Odpověď 8: Pokud chcete žádat o vstupenku pro vozíčkáře, musíte žádat tak, že vyplníte formulář 
na Ticket Portal a zašlete jej emailem na scup.disabled@fotbal.cz  spolu s platným 
dokladem o zdravotním postižení. Jestliže poptávka překročí nabídku, všechny platné 
a řádné žádosti obdržené před 5. červencem 2013 18:00 SEČ půjdou dále do 
losování. Losování vybere úspěšné žadatele. 

Otázka 9:  Kdy bude zahájen prodej vstupenek?  

Odpověď 9:  Prodej vstupenek na Superpohár UEFA 2013 bude zahájen v pátek 14. června 2013 
ve 12:00 SEČ a bude ukončen v pátek 5. července 2013 v 18:00 SEČ, pouze přes 
uefa.com. 

Otázka 10:  Ovlivní čas, kdy podám svoji žádost, moji šanci získat vstupenky? 

Odpověď10:  Jestli se zaregistrujete co nejdříve (14. června 2013) nebo později během doby 
prodeje, nehraje žádnou roli. Každá správně podaná a přijatá žádost, která byla 
přijata mezi pátkem 14. června a pátkem 5. července 2013 má stejnou šanci, že na 
jejím základě budou při loterii vylosovány vstupenky. 

Když skončí období, v němž lze podávat žádosti, budou přiřazeny vstupenky formou 
loterie (losováním) a každá platná žádost bude do losování zařazena, bez ohledu na 
čas, kdy byla podána v rámci stanoveného období. 

Otázka 11:  Budou vstupenky přidělovány formou losování? 

Odpověď11:  Jestliže poptávka překročí nabídku (což je velmi pravděpodobné) všechny platné a 
řádné žádosti, které byly obdrženy před 5. červencem 2013 18:00 SEČ, postoupí do 
losování. Losováním budou určeni úspěšní žadatelé. 

Otázka 12:  Je stanoven minimální věk dětí, které se mohou účastnit zápasu? Mohu si své 
dítě posadit na klín? Existuje nějaká sleva pro děti? 

Odpověď12:  Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby každá osoba měla vlastní sedadlo, což 
znamená, že všechny děti musí mít svoji vstupenku, aby měly přístup na stadion. 

Vstup na stadion bude jakékoli osobě - bez ohledu na její věk - umožněn pouze na 
základě platné vstupenky. Uvědomte si rovněž, že na vstupenky pro děti není žádná 
sleva. 

Otázka 13:  Když obdržím vstupenky, budou na sousedící místa (vedle sebe)? 

Odpověď 13:  Vstupenky přidělené na základě jedné konkrétní žádosti budou, pokud je to možné, 
umožňovat držitelům vstupenek sedět vedle sebe. Osobám, které podaly své žádosti 
samostatně, nemůžeme zajistit, aby seděly vedle sebe. 

Otázka 14:  Je možné zakoupit vstupenky pro větší skupinu (více než 2 osoby)? 

Odpověď 14:  Bohužel, skupinové objednávky vstupenek nejsou možné, protože našim cílem je 
umožnit co největšímu počtu lidí, aby mohli sledovat Superpohár UEFA 2013. 

Otázka 15:  Bude na vstupenkách vytištěno moje jméno? 

Odpověď 15:  Ano, na přidělené vstupence(kách) bude vytištěno jméno žadatele. Při vstupu na 
stadion může být požadována kontrola identity. 

Otázka 16:  Jakým způsobem mohu zaplatit svoje vstupenky na Superpohár UEFA? 

Odpověď 16:  Platbu je možné provést pouze kreditní kartou (akceptuje se MasterCard, Dinners 
Club, JCB a Visa). Karta musí mít platnost minimálně do srpna 2013. Pokud vám 
budou přiřazeny vstupenky, bude vaše kreditní karta automaticky debitována. 
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Otázka 17:  Kdy bude moje kreditní karta debitována? 

Odpověď 17:  Pokud vám budou přiřazeny vstupenky, bude vaše kreditní karta debitována mezi 5. a 
15. červencem. Pokud nebudeme schopni vaši kreditní kartu debitovat - například 
proto že částka překročí váš kreditní limit - bude vaše vstupenka automaticky 
zrušena. Všechny platby z kreditních karet budou zabezpečeny pomocí VeriSign. 

Otázka 18:  V jaké měně se uskuteční platby za vstupenky? 

Odpověď 18:  Všichni žadatelé musí za vstupenky zaplatit v EURECH. 

Otázka 19:  Je tato webová stránka bezpečná? 

Odpověď 19: Prosím, spolehněte se, že vaše objednávka bude bezpečně zpracována na 
https://ticketing.uefa.com/uefasupercup. Transakce jsou chráněny kódováním SSL, 
všechna data poslaná na server budou chráněna. Časy transakcí se mohou lišit, 
podle zatížení stránky. Pouze při podání žádosti budou data přenesena přes https. 

Otázka 20: Potřebuji nějaký zvláštní program, abych mohl požádat o vstupenky přes 
https://ticketing.uefa.com/uefasupercup? 

Odpověď 20:  Musíte použít Internet Explorer 5 nebo Netscape 7 nebo jejich novější verze, abyste 
mohli podat žádost o vstupenky online. 

Otázka 21:  Je moje verze prohlížeče kompatibilní s UEFA Europa League Final Ticket 
Portal? Musí být v prohlížeči aktivovány JavaScript a cookies? 

Odpověď 21:  Věnovali jsme velkou pozornost návrhu stránek, abychom zajistili, že budou ke 
správnému zobrazení v různých prohlížečích po celém světě potřeba pouze 
standardní funkce. Ve výjimečných případech mohou sice nastat problémy se 
zobrazením webové stránky, ale ty postihují pouze vizuální zobrazení a ne jejich 
funkci. 

 Doporučujeme vám aktivovat JavaScript, protože v opačném případě nebude k 
dispozici plná funkcionalita webové stránky. Na konkrétních stránkách se vám zobrazí 
příslušná zpráva. Aby mohla být žádost odeslána, musí být umožněny cookies. Pokud 
se obáváte o své soukromí, máte možnost obejít automatické nakládáni s cookies v 
internetové zóně tak, že pro všechny webové stránky nastavíte svůj prohlížeč tak, aby 
si vyžádal povolení přijmout cookies. Tyto úpravy je možné provést při nastavení 
zabezpečení prohlížeče. 

Otázka 22: Co když zapomenu své heslo? 

Odpověď 22: Pokud zapomenete heslo, použijte link „Forgot Password?“ /Zapomenuté heslo?/ v 
přihlašovacím okně. Na e-mailovou adresu, kterou jste zadali, bude zasláno nové 
heslo pro přístup k vaší osobní žádosti.  

Poté, co se přihlásíte pomocí nového hesla, budete mít možnost svou žádost změnit 
kliknutím „My Account“ /můj účet/ a potom na „Save Details“ /uložit podrobnosti. 

Pokud jste e-mailem neobdrželi nové heslo, zkontrolujte prosím na Ticket Portal, zda 
jste zadali správnou e-mailovou adresu. Pokud jste zadali správnou adresu, 
zkontrolujte prosím nastavení svého e-mailového účtu a ujistěte se, že můžete 
přijímat e-maily poslané Českou fotbalovou asociací, protože je možné, že váš e-
mailový provider klasifikoval naše e-maily jako spam. Pokud na svém počítači 
používáte integrovaný aplikační program pro e-maily, jako například Outlook, 
uvědomte si prosím, že tento program může automaticky posílat do složky, do které 
se ukládá nevyžádané e-maily. To může být důvodem, proč někdy naše e-maily 
obsahující vaše heslo nedojdou přímo do vaší složky s doručenými e-maily. 
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Otázka 23:   Nemohu se přihlásit do mé osobní žádosti, i když jsem přihlašovací data zadal 
správně. Co mám udělat? 

Odpověď 23: Pokud máte potíže s přihlášením, prosím prověřte následující možné příčiny: 

- Vaše heslo obsahuje malá/velká písmena, která nerespektujete. Prosím respektujte 
používání malých a velkých písmen. 

- Doporučujeme vám aktivovat JavaScript, protože jinak nebude k dispozici plná 
funkcionalita webové stránky. 

- Musí být umožněno používání cookies. Pokud se obáváte o své soukromí, máte 
možnost obejít automatické nakládáni s cookies v internetové zóně tak, že pro 
všechny webové stránky nastavíte svůj prohlížeč tak, aby si vyžádal povolení přijmout 
cookies. Tyto úpravy je možné provést při nastavení zabezpečení prohlížeče. 

- Pokud zapomenete heslo, použijte link „Forgot Password?“ /Zapomenuté heslo?/ v 
přihlašovacím okně. Na e-mailovou adresu, kterou jste zadali, bude zasláno nové 
heslo pro přístup k vaší osobní žádosti. 

- Když zadáte svou e-mailovou adresu a své heslo, musíte kliknout na tlačítko „Login“, 
abyste zadal svou osobní žádost. Uvědomte si prosím, že se vám nepodaří se 
přihlásit, pokud stisknete klávesu Enter na klávesnici, namísto tlačítka „Login“. 

Otázka 24:  Co mám udělat, když jsem omylem zadal chybné údaje? 

Odpověď 24:  Abyste změnili svoji žádost, musíte uskutečnit přístup do své osobní žádosti a změnit 
chybné detaily před konečným termínem - pátkem 5. červencem 2013, 18:00 SEČ. 

Otázka 25:  Proč je vyžadováno ID /identifikace/ státu a číslo pasu? 

Odpověď 25:  ID státu a číslo pasu jsou vyžadovány, aby byla zajištěna jasná identifikace a 
jednoznačné propojení /link/ na osobní data kupujícího. 

Otázka 26: Obdržím potvrzení mé žádosti o vstupenku? 

Odpověď 26:  Bezprostředně poté, co si objednáte své vstupenky, obdržíte e-mailové potvrzení, že 
jsme obdrželi vaši žádost a přiřadili jsme vám zákaznické referenční číslo. Jestliže jste 
toto potvrzení neobdrželi, prověřte prosím vaši složku, do které se ukládá nevyžádaná 
pošta. 

Otázka 27:  Mohu zrušit svoji žádost o vstupenku? 

Odpověď 27:  Ano, během období kdy lze podávat žádosti, můžete získat přístup k vaší osobní 
žádosti a zrušit ji. Přitom však platí, že jakmile je ukončeno období pro podávání 
žádosti, tj. po 5. červenci 18:00 SEČ, již není možné vaši žádost zrušit. 

Otázka 28:  Jak se dozvím, že jsem obdržel vstupenku, o kterou jsem žádal? 

Odpověď 28:  Poté, co proběhne platba, budou všichni žadatelé, úspěšní i neúspěšní, informováni 
e-mailem - nejpozději v pondělí 15. července 2013.  

Otázka 29:  Pokud mi byly přiřazeny vstupenky formou losování, mám ještě možnost tyto 
vstupenky zrušit? 

Odpověď 29:  Po ukončení objednávacího období již nemáte možnost svou žádost zrušit a vaše 
kreditní karta bude automaticky debitována.  
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Otázka 30: Jaký je stav mé žádosti? Jak zjistím, jestli byla moje žádost úspěšná?  

Odpověď 30:  Všichni žadatelé budou informováni nejpozději v pondělí 15. července 2013, jestli byli 
v losování úspěšní nebo ne. 

Pokud neobdržíte e-mailem nějaké potvrzení, zkontrolujte prosím nastavení svého e-
mailového účtu a ujistěte se, že můžete přijímat e-maily poslané Českou fotbalovou 
asociací, protože je možné, že váš e-mailový provider klasifikoval naše e-maily jako 
spam. Pokud na svém počítači používáte integrovaný aplikační program pro e-maily, 
jako například Outlook, uvědomte si prosím, že tento program může automaticky 
posílat do složky, do které se ukládá nevyžádané e-maily. To může být důvodem, 
proč někdy naše e-maily obsahující vaše heslo nedojdou přímo do vaší složky s 
přijatými e-maily. Prosím zkontrolujte také, zda jste zadali správnou e-mailovou 
adresu. Pokud ani v takovém případě nenajdete e-mail, prosím přihlaste se do vaší 
osobní žádosti po dni 15. července 2013, svou e-mailovou adresou a svým heslem, 
abyste zkontrolovali stav vaší žádosti.  

Otázka 31:  O kolik vstupenek mám právo požádat? 

Odpověď 31:  Každý žadatel má právo požádat maximálně o dvě vstupenky. 

Otázka 32:  Mohu požádat o vstupenky v různých cenových kategoriích? 

Odpověď 32:  Žádost je možné podat pouze o jednu cenovou kategorii. Přitom však je možné, aby v 
procesu zpracování žádosti žadatel uvedl, že by přijal i vstupenky v jiné cenové 
kategorii, tím že zaškrtne příslušný čtvereček. Pokud není cenová kategorie, kterou 
jste zvolil k dispozici, mohou vám být přiděleny vstupenky v jiné cenové kategorii. 

Otázka 33:  Kdy budou vstupenky zaslány? 

Odpověď 33:  Vstupenky na Superpohár UEFA budou zaslány nejpozději v polovině srpna 2013 
doručovatelskou poštou (expresním kurýrem) na adresu žadatele, uvedenou ve 
formuláři žádosti - za předpokladu, že se uskutečnila plná úhrada.  

Otázka 34: Jestliže vstupenky ztratím, nebo mi budou ukradeny, dostanu náhradní? 

Odpověď 34:  Hostitelská asociace a/nebo UEFA nebude vystavovat náhradní vstupenky, a to z 
jakéhokoli důvodu. UEFA nebude odpovědná za jakoukoli ztrátu vstupenky nebo za 
její pozdní doručení způsobené nefungováním nebo přerušením doručovací služby. 

Otázka 35:  Jaká pravidla se vztahují na žádosti o vstupenky na Superpohár UEFA 2013? 

Odpověď 35:  Když žádáte o vstupenky na Superpohár UEFA 2013, platí pro vás Smluvní podmínky 
pro opatření lístků, které stanovila UEFA a Česká fotbalová asociace (hostitelská 
asociace). Žádáme vás, abyste si je pečlivě přečetli, než podáte žádost o vstupenku. 

Otázka 36:  Mám právo darovat nebo prodat své vstupenky někomu jinému? 

Odpověď 36:  S výjimkou případů uvedených v článku 6.2 Smluvních podmínek, nesmí žádný 
žadatel ani host vstupenky prodat, nabídnout k prodeji, aukci, přeprodeji nebo jinému 
převodu. 

Otázka 37: Je možné použít vstupenky pro komerční účely, například jako cenu v soutěži 
nebo jako součást cestovního balíčku? 

Odpověď 37:  Komerční použití vstupenek bylo exkluzivně povoleno oficiálním sponzorům 
Superpoháru UEFA. Z toho vyplývá, že vstupenky není možné použít pro komerční 
účely jako například - ale nikoli s omezením na - propagaci, reklamu, použití jako ceny 
v soutěži nebo jako výhru nebo jako část cestovního balíčku (například v kombinaci 
letenka, hotel a vstupenky). 

Otázka 38:  Kdo to je „žadatel“"? 

Odpověď 38: „Žadatel“ označuje jakéhokoli jedince, který má způsobilost k právním úkonům uzavřít 
smlouvu související se žádostí o vstupenku(y) na Superpohár UEFA v souladu se 
smluvními podmínkami. Žadatel musí požádat o vstupenky pro sebe a může dále 
požádat o jednu vstupenku pro osobu, která bude „hostem“. Žadatelé budou plně a 
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bezpodmínečně odpovědní za zajištění toho, že jejich host zná smluvní podmínky, 
souhlasí s nimi a bude je dodržovat. Především je žadatel povinen poskytnout hostovi 
kopii Smluvních podmínek. 

Otázka 39:  Kdo to je „host“? 

Odpověď 39:  „Host“ označuje příbuzného, blízkého přítele, kolegu a/nebo doprovod osoby na 
kolečkovém křesle, za kterého žadatel podal žádost a na kterého mohou být 
vstupenky převedeny v souladu se Smluvními podmínkami. 

Otázka 40:  Kde najdu Smluvní podmínky pro nákup vstupenek na Superpohár UEFA 2013? 

Odpověď 40:  Jsou zveřejněny na www.uefa.com pod označením: 

http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/01/96/07/58/1960758_DOWNL
OAD.pdf  

 
 


