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OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁVODU
Krumlovský vodácký maraton
OBCHODNÍ PODMÍNKY spolku KRUMLOVSKÝ VODÁCKÝ MARATON Český
Krumlov z. s. se sídlem Staré Dobrkovice 74/32, 381 01 Český Krumlov, IČ: 27017478,
zapsaného v spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl L, vložka 4227 (dále jen „prodávající“), pro prodej startovného na závod Krumlovský
vodácký maraton (dále jen „Akce“) a jiných služeb či zboží souvisejícího s touto Akcí
prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.krumlovskymaraton.com.
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují
v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti
nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím
a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na níže
uvedeném webovém rozhraní, jejichž předmětem je především koupě služeb v podobě
startovného či zboží souvisejícího s Akcí (dále jen každé zvlášť či společně „předmět
koupě“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na
doméně krumlovskymaraton.com včetně domén třetího řádu (dále jen „webová stránka“).
1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních
podmínek.
1.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při objednávce
předmětu koupě. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na
telefonní hovory) si hradí kupující sám.
1.6. Tyto obchodní podmínky též informují kupující-spotřebitele o jejich právech
vyplývajících ze smlouvy a z právních předpisů na ochranu spotřebitele.
1.7. Kupující-spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo
mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelemprodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále a výše též jen „spotřebitel“).
1.8. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách a je tak umožněna
jejich archivace a reprodukce kupujícím.

1.9. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem ke vzniku
spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může
kupující-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední
inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web:
adr.coi.cz.
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Kupující objednává předmět koupě přímo z webového rozhraní po své registraci.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání předmětu koupě je kupující povinen
uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v rámci objednávky je kupující při
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat a informovat o nich prodávajícího. Údaje
uvedené kupujícím při objednávání předmětu koupě jsou prodávajícím považovány
za správné.
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Možnost registrace na daný závod ve webovém rozhraní je informativního charakteru
a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto předmětu koupě.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obsahuje informace o předmětu koupě, a to především uvedení cen
jednotlivých předmětů koupě. Ceny předmětu koupě zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou
zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího
uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Pro objednání předmětu koupě vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém
rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.3.1. objednávaném startovném,
3.3.2 objednávaném zboží,
3.3.3. způsobu úhrady kupní ceny,
(dále společně jen jako „objednávka“).
3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat
a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující
prodávajícímu dokončením registrace.
3.5. Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká dokončením
registrace (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na
adresu elektronické pošty kupujícího.
3.6. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemá nárok na vrácení startovného pokud by
se závod nemohl uskutečnit z důvodu zásahu vyšší moci (např. extrémní hydrologická situace,
rozhodnutí orgánu státní moci), nebo jakéhokoliv jiného důvodu, který nevznikl ze strany
prodávajícího resp. pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie např. choroba COVID 19, a
s tím související omezení). Startovné se nevrací, zejména s ohledem na dosud účelně
vynaložené náklady prodávajícího resp. pořadatele na realizaci Akce.

4. CENA STARTOVNÉHO A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu předmětu koupě dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu
následujícími způsoby:
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;
- bezhotovostně platební kartou.
4.2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní
smlouvy.
4.3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
5.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837, písm. j) občanského
zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.), nelze z tam uvedených důvodů odstoupit od kupní
smlouvy, jejímž předmětem je prodej startovného na Akci.
5.2. Nejedná-li se o případ dle odst. 5.1. tohoto článku či o jinou výjimku stanovenou
v § 1837 občanského zákoníku, kdy nelze od smlouvy odstoupit, pak jestliže bezprostředně
po obdržení předmětu koupě, nejpozději však do 14 dnů, spotřebitel zjistí, že mu zboží
z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, má možnost bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy.
Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí oznámení o uplatnění práva odstoupit od
smlouvy odeslat prodávajícímu před uplynutím příslušné lhůty. Spotřebitel v oznámení
o odstoupení identifikuje smlouvu, zejména uvede své jméno a příjmení, číslo objednávky a
datum nákupu a číslo bankovního účtu nebo adresu určenou k zaslání vrácené kupní ceny. Pro
oznámení o odstoupení může spotřebitel užít vzorové oznámení. Zároveň je kupujícíspotřebitel povinen vrátit zboží ve lhůtě 30 dnů od odstoupení, a to úplné, s kompletní
dokumentací, nepoškozené, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Peníze za vrácené
zboží budou spotřebiteli vráceny do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího a
obdržení vráceného zboží. Náklady spojené s vrácením zboží (poštovné) nese spotřebitel.
Peníze prodávající pošle, dle požadavku kupujícího, na účet nebo složenkou na adresu.
Prodávající je oprávněn odepřít plnění (vrácení kupní ceny) do doby, než kupující-spotřebitel
splní svoji povinnost vrátit převzaté zboží.
5.3. Prodávající zdůrazňuje, že 14denní lhůta umožňující odstoupení od smlouvy se vztahuje
pouze na kupujícího-spotřebitele a pouze na ty smlouvy, na které neplatí výjimky dle § 1837
občanského zákoníku, a v žádném případě se nevztahuje na kupujícího, který není spotřebitel.
6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
6.1. Kupující nabývá právo účastnit se Akce zaplacením celé kupní ceny startovného, po
přidělení startovního čísla pořadatelem příslušné Akce a při splnění všech aktuálních pravidel
a propozic Akce stanovených prodávajícím resp. pořadatelem Akce umístěných na
www.krumlovskymaraton.com, se kterými se musí kupující před Akcí seznámit a které se
zavazuje dodržovat.
6.2. Přidělené startovní číslo je možné vyzvednout pouze osobně v místě stanoveném
prodávajícím na základě předložení dokladu totožnosti kupujícího (občanský průkaz, řidičský
průkaz, cestovní pas nebo jiný doklad vydaný oficiální autoritou), kde jsou stejné údaje jako
na kupní smlouvě, nebo pověřit jinou osobu plnou mocí k vyzvednutí startovního balíčku. V

plné moci (tato nemusí být ověřena) bude uveden kupující (resp. zmocnitel) se svým
startovním číslem a zmocněnec, který se prokáže předložením svého dokladu totožnosti.
6.3. Jakékoliv dřívější nebo pozdější zaslání startovního čísla (startovního balíčku) poštou
nebo jiné dodání startovního balíčku není možné. Nevyzvednuté balíčky nelze později
vyzvednout a nárokovat.
6.4. Účast na Akci není právně vymahatelná. Prodávající, resp. pořadatel příslušné Akce si
vyhrazují právo neumožnit start na Akci kterémukoliv kupujícímu, zejména takovému, který
na Akci nebo v jejich minulých ročnících porušil jakékoliv pravidlo dané Akce nebo fair play
nebo pravidla slušného chování. Takové osobě bude vráceno startovné na účet, který uvedl při
své registraci.
6.5. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím
elektronické adresy race@krumlovskymaraton.com. Informaci o vyřízení stížnosti
kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
6.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.
6.7. Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny kupujícího pořízené během Akce
(závodu) mohou být použity k vlastní propagaci prodávajícího, Akce, nebo k propagaci
partnerů Akce bez jakéhokoliv nároku kupujícího na jakoukoliv odměnu.
7. PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO
7.1. Kupující prohlašuje, že:
- je zcela zdráv, bez zdravotních omezení, která by omezovala či znemožňovala jeho účast na
dané Akci;
- se Akce účastní ze své svobodné vůle, výlučně na vlastní odpovědnost a nebezpečí a bere na
sebe veškerou zodpovědnost vyplývající z tohoto rozhodnutí;
- že byl seznámen se všemi bezpečnostními pravidly Akce, a to zejména s tím, že se koná
v náročném terénu a při náročných klimatických resp. hydrologických podmínkách;
- bude respektovat a uposlechne všechny pokyny pořadatele, respektive osob pořadatelem
pověřených k organizaci Akce;
- bere na vědomí, že Akce je fyzicky vyčerpávající a psychicky náročná, a je srozuměn se
situací, že v rámci jejího absolvování může dojít i k nebezpečí vážného zranění. Tuto situaci
zvážil a zcela dobrovolně podstupuje toto riziko.
- zvážil a plně přejímá riziko spojené s jednotlivými překážkami, které se mohou různými
povětrnostními vlivy měnit i v průběhu samotné Akce, mohou se uvolnit či povolit a
následkem toho může dojít až k vážnému zranění ohrožující jeho život. Prodávající ani
pořadatel Akce nenese žádnou odpovědnost za tyto situace;
- souhlasí se všemi riziky tratě Akce, známými či neznámými;
- bere na vědomí, že za stav sportovní výstroje a vybavení si odpovídá sám;
- bere na vědomí, že nemá automaticky v rámci registrace uzavřeno úrazové pojištění ve
vztahu k jeho účasti na Akci a přihlášením na závod se zavazuje patřičné pojištění sám pro
sebe zřídit nebo jej doložit;
- se seznámil s aktuálními pravidly a propozicemi Akce stanovenými prodávajícím resp.
pořadatelem Akce umístěných na www.krumlovskymaraton.com , a které se zavazuje
dodržovat;

- se seznámí s případnými změnami pravidel, propozic a pokynů pořadatele zveřejněných
před zahájením Akce, zejména na www.krumlovskymaraton.com ,
7.2. Kupující si je vědom toho, že prodávající ani pořadatel neodpovídá za jeho zdravotní stav
vyvolaný nebo způsobený účastí na Akci. Je povinností kupujícího si před Akcí nechat
zkontrolovat svůj zdravotní stav a přečíst si veškeré informace poskytnuté pořadatelem.
7.3. Kupující se dále neodvolatelně vzdává nároku na náhradu jakékoliv újmy (škody), kterou
může mít nebo na kterou bude mít právo, smluvně či bezesmluvně, za jakýkoli druh újmy
(škody), kterou utrpí přímo či nepřímo, a to ať formou tělesné újmy, škody na majetku, ztráty
pracovní schopnosti, nebo bolesti a utrpení z důvodu nebo v důsledku jeho účasti na Akci.
Toto vzdání se nároku a zproštění od odpovědnosti poskytuje ve prospěch prodávajícího,
pořadatele a všech jejich zástupců, agentů a subdodavatelů a všech dalších osob účastnících se
Akce aktivně nebo jako diváci.
7.4. Kupující dále bere na vědomí, že veškeré aktivity a jednání v místě konání Akce, které
dle jejich povahy nelze podřadit pod účast na Akci, jsou jeho soukromou záležitostí. Za
takové jednání a jeho případné následky nenese prodávající ani pořadatel Akce žádnou
odpovědnost.
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele
vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
8.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotknutá platnost ostatních ustanovení.
8.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná.
8.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování KRUMLOVSKÝ VODÁCKÝ
MARATON z.s., Staré Dobrkovice 74/32, 381 01 Český Krumlov; adresa elektronické
pošty race@krumlovskymaraton.com, telefon +420 721 834 092.
V Českém Krumlově dne 1.7. 2020
KRUMLOVSKÝ VODÁCKÝ MARATON z. s.
Lukáš Novosad, předseda výboru
Hana Šmachová, člen výboru

