
Všeobecné obchodní podmínky společnosti PR Klub z.s. pro prodej vstupenek on-line 
(dále také „VOP“)
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Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce 11441

Článek I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smlouva se provádí mezi PR Klub, z.s. a zákazníkem (fyzickou nebo právnickou osobou). 
Společnost PR Klub, z.s. je odpovědná za zúčtovací služby a za provedení a splnění 
nabízené akce. Zakoupením vstupenky vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem, který 
si zakoupí vstupenku, a PR Klub, z.s.

2. Tyto obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na slavnostní vyhlášení soutěže Zlatý 
středník, kterou společnost PR Klub, z.s. pořádá, a všechny smluvní vztahy se zákazníky, 
které z toho vyplývají.

3. Způsob prodeje vstupenek. Objednávka vstupenky vzniká ze strany zákazníka korektním 
zadáním a odesláním všech dat potřebných pro zakoupení vstupenky na webových 
stránkách soutěže Zlatý středník, www.zlatystrednik.cz, již provozuje pořadatel akce. 
Zaplacená cena vstupenky se nevrací, není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně 
uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. Pořadatel si vyhrazuje právo změny 
termínu akce nebo její zrušení.

4. Cena vstupenky se uvádí včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty.

5. Používané pojmy

Pořadatel – právnická osoba, zajišťující pořádání kulturní akce, která uzavírá smlouvu o 
prodeji vstupenek se zákazníkem, tj. PR Klub, z.s.

Akce – slavnostní vyhlášení soutěže Zlatý středník

Vstupenka – doklad opravňující fyzickou osobu ke vstupu na konkrétní akci, určený pro 
jednorázové použití.

Článek II.

PRODEJ VSTUPENEK PROSTŘEDNICTVÍM OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁŘE

1. Popis služby

a) Službou se pro účely této části obchodních podmínek rozumí prodej vstupenek na 
slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Zlatý středník prostřednictvím objednávkového 
formuláře.



b) Poskytnutí služby je možné objednat na webových stránkách soutěže Zlatý středník, 
www.zlatystrednik.cz. Za tímto účelem je třeba korektně zadat a odeslat všechna data 
potřebná pro provedení rezervace vstupenek a následně provést bezhotovostní platbu on-
line.

c) Prostřednictvím formuláře lze na jednu rezervaci objednat a zakoupit maximálně 10 
vstupenek na akci.

2. Postup uzavření smlouvy

a) Zákazník vybere na webových stránkách položku Galavečer.

b) Zákazník zadá jméno společnosti a získá informaci, kolik může objednat volných 
vstupenek zdarma.

c) Zákazník následně uvede počet placených vstupenek, které chce prostřednictvím 
formuláře objednat u pořadatele akce. Cena celkem zobrazuje aktuální celkovou částku 
vybraných vstupenek.

e) Zákazník vyplní pravdivě požadované údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefon (dále také 
jen “osobní údaje”). Při uvedení nepravdivých údajů si pořadatel vyhrazuje právo objednávku
zákazníka neakceptovat, příp. odstoupit od smlouvy, a to prohlášením zaslaným zákazníkovi
na jím zadanou e-mailovou adresu.

f) Po vyplnění údajů zákazník stiskne tlačítko Odeslat registraci na galavečer a následně je 
převeden na výpis platebních metod.

g) Prostřednictvím platebního systému GoPay zákazník dokončí platbu. Dokončením platby 
je smlouva uzavřena.

h) Po dokončení platby zákazník obdrží na e-mail uvedený při registraci vstupenku na 
objednanou akci.

i) V případě jakéhokoliv problému v průběhu objednávky vstupenky, který by proces 
nedovolil dokončit, se zákazník může obrátit na e-mailovou adresu info@prklub.cz

j) Objednávkou vstupenky zákazník souhlasí se zněním těchto obchodních podmínek a pro 
případ uzavření smlouvy se jimi zavazuje řídit.

3. Informace pro zákazníka – spotřebitele

a) Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo 
rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním 
jinak jedná.

b) Cenu vstupenky je zákazník povinen uhradit při jejím objednání. Náklady na prostředky 
komunikace s pořadatelem (tj. služby internet) se řídí cenou služeb, které k tomuto účelu 
zákazník využívá u jím zvoleného poskytovatele služeb.

c) Zákazník je povinen seznámit se s termínem konání akce, na níž se vstupenka vztahuje. 
Zákazník výslovně souhlasí s poskytnutím služeb pořadatele v termínu konání akce.



d) Smlouva uzavřená dle čl. II. odst. 2 zavazuje smluvní strany do okamžiku skončení akce, 
na níž se vstupenka vztahuje, nestanoví-li tyto VOP jinak.

e) Zákazník bere na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku není 
oprávněn od smlouvy uzavřené dle čl. II. odst. 2 odstoupit.

f) Případné spory mezi zákazníkem a pořadatelem, které nebudou vyřešeny smírnou cestou,
budou předloženy obecnému soudu v ČR.

4. Registrace

Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v části 2.e)

5. Uplatnění vstupenky

a) Vstupenku získanou prostřednictví webových stránek www.zlatystrednik.cz zákazník 
vytiskne a použije při vstupu na akci.

b) Ověření vstupenky probíhá u vstupu na akci. V případě problémů s přečtením zakoupené 
vstupenky zákazník kontaktuje obsluhu.

 

Článek III.

PRAVIDLA PRO VSTUP NA SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ 

Pro vstup na slavnostní vyhlášení soutěže Zlatý středník konané dne 2. září 2021 musí 
zákazník splnit jednu z následujících podmínek:

A) Prokázat se PCR testem:

 na vlastní náklady absolvujete PCR test a při vstupu do sálu se prokážete dokladem 
o absolvování PCR testu s negativním výsledkem na přítomnost viru COVID-19, 
přičemž PCR test nesmí být starší 48 hodin

 antigenní test není akceptován

B) Prokázat se certifikátem o očkování:

 při vstupu do sálu se prokážete certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o 
ukončeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace poslední dávky 
uplynulo nejméně 14 dní

C) Prokázat se lékařským potvrzením:

 při vstupu do sálu se prokážete lékařským potvrzením o prodělání onemocnění 
COVID-19; od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo 
více než 180 dní a nemáte klinické příznaky onemocnění COVID-19

Teprve na základě splnění jedné z výše uvedených podmínek nabyde vstupenka platnosti.



Článek IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Odpovědnost pořadatele

Pokud má pořadatel k dispozici informace o zrušeném či změněném termínu akce, bude 
pořadatel zákazníky neprodleně informovat zveřejněním těchto informací na webovém 
portálu www.zlatystrednik.cz.

2. Podmínky místa konání akce

2.1. Zákazník je povinen seznámit se s provozními předpisy místa konání akce, na níž si 
zakoupil vstupenku, tyto dodržovat a respektovat pokyny pořadatele, které se vztahují k této 
akci a tyto dodržovat. Zákazník bere na vědomí, že není v možnostech poskytovatele zajistit 
100% výhled v průběhu celé akce. Kvalita výhledu závisí na konkrétním místě.

3. Účinnost obchodních podmínek

3.1. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává 
platnost ostatních ustanovení nedotčena.

3.2. Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 13. července 2021.


