
PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WWW.FITIO.CZ  (dále jen „Podmínky“)

vydané společností Fitio Platform s.r.o., IČO: 09454764, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8,
zastoupená Michalem Fintou, jednatelem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 336541 (dále jen „Poskytovatel“ nebo “Fitio”), za účelem úpravy vztahů mezi
Poskytovatelem a třetími osobami a/nebo Poskytovatelem a registrovanými uživateli v režimu SMLOUVY O

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen „Smlouva“) 

1. POJMY A DEFINICE

Pokud není  touto Smlouvou dále uvedeno či  z  kontextu jednoznačně nevyplývá jinak,  jsou pojmy psané s
velkým písmenem v této Smlouvě (včetně  příloh) používány v jednotném i množném čísle  v  následujících
významech:
 

Autorský zákon zákon  121/2000  Sb.  autorský  zákon,  ve  znění  pozdějších  právních
předpisů;

Fitio.cz webové rozhraní umožňující poskytování vyhledávací služby výrobků
Partnerů  Poskytovatele,  je  dostupné  elektronicky  na  stránkách
https://www.fitio.cz/, kterou provozuje Poskytovatel;

Citlivý údaj informace o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických
postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém
přesvědčení,  odsouzení  za  trestný  čin,  zdravotním  stavu  a  sexuálním
životě  subjektu  údajů  a  genetický  údaj  subjektu  údajů,  nebo  jakýkoli
biometrický  údaj,  který  umožňuje  přímou  identifikaci  nebo  autentizaci
subjektu údajů;

Databáze je databáze zboží a služeb dostupná na https://www.fitio.cz/ nebo v rámci
poskytování Služby a jsou chráněny zvláštním právem podle Autorského
zákona, pořizovatelem databáze je Poskytovatele;

GDPR Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;

Osobní údaj jakékoli  informace o subjektu údajů, na jejichž základě jej  lze přímo či
nepřímo identifikovat;

Občanský zákoník zákon  č.  89/2012 Sb.,  občanský zákoník,  ve  znění  pozdějších  právních
předpisů;

Služba vyhledávání označovaná také jen Služba, spočívá v možnosti Uživatele vyhledat zboží
Partnera v Databázi; Uživatel může jednotlivé zboží označit jako oblíbené
a je vedeno v oblíbených položkách v Uživatelském účtu; 

Spotřebitel každá fyzická osoba, která s námi mimo rámec své podnikatelské činnosti
nebo  mimo  rámec  samostatného  výkonu  svého  povolání  uzavře  tuto
Smlouvu; 

Subjekty údajů fyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje, nejčastěji půjde o Uživatele
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nebo o potencionálního Uživatele, který využívání Služby teprve zvažuje;

Uživatelský účet účet  k  Fitio.cz,  zřízený  za  podmínek  této  Smlouvy výlučně  za  účelem
užívání Služby;

Uživatel souhrnné označení pro uživatele, který navštíví webové stránky Fitio.cz a/
nebo kterému byl na základě úspěšné registrace zřízen Uživatelský účet
(označovaný také jako “vy”);

 (Poskytovatel a Uživatel dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“)

2. PROHLÁŠENÍ, PŘEDMĚT SMLOUVY, OBSAH SLUŽBY

2.1. Prohlášení Uživatele. Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že  

2.1.1. je plně způsobilý k právním úkonům,

2.1.2. veškeré údaje, které o sobě poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,  

2.1.3. nebude používat Službu v rozporu s platnými právními předpisy České republiky,

2.1.4. bude používat Službu pouze k účelu, k němuž je určena, zejména k vyhledávání zboží
v Databázi,

2.1.5. se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s podmínkami této Smlouvy a
bezvýhradně  s nimi souhlasí.

2.2. Závazky Smluvních stran. Poskytovatel poskytuje za podmínek uvedených v této Smlouvě
Uživateli Službu. Uživatel přijímá poskytování Služby za podmínek uvedených v této Smlouvě
a za její užívání se zavazuje se dodržovat podmínky této Smlouvy.  

2.3. Bezúplatnost.  Poskytování  Služby  vyhledávání  podle  této  Smlouvy  není  Poskytovatelem

zpoplatněno.

2.4. Obsah Služby. Poskytnutím Služby se zejména rozumí:

2.4.1. právo  Uživatele  užívat  Službu  vyhledání  za  účelem vyhledání  zboží  nebo  služeb
Partnera v Databázi; 

2.4.2. právo  Uživatele  mít  zřízen  a  využívat  Uživatelský  účet  v  rozsahu  určeném
Poskytovatelem, při respektování práva Poskytovatele v bodě 4.8.

3. SDĚLENÍ UŽIVATELŮM PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

3.1. Základní  údaje  pro  spotřebitele.  Poskytovatel  je  oprávněn  k  poskytování  Služeb
vyhledávání  a  provozování  Fitio.cz  na  základě  živnostenského  oprávnění.  Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany
osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává
ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Komunikace na dálku a náklady na telekomunikační prostředky. Smluvní strany si
sjednaly použití  komunikačních prostředků na dálku při  uzavírání  Smlouvy.  Poskytovatel  si
neúčtujeme žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky (např. pokud nám budete
volat na naše telefonní číslo, zaplatíte pouze Vaši běžnou sazbu telefonického hovoru).

3.3. Mimosoudní  vyřizování  stížností  spotřebitelů. Mimosoudní  vyřizování  stížností

spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím e-mailu info@fitio.cz. 

3.4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. K mimosoudnímu řešení  spotřebitelských
sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-
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line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při
řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem z této Smlouvy.

3.5. Řešení spotřebitelských sporů on-line. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika,
se  sídlem  Štěpánská  567/15,  120  00  Praha  2,  internetová  adresa:
http://www.evropskyspotrebitel.cz  je  kontaktním  místem  podle  Nařízení  Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-
line  a  o  změně  nařízení  (ES)  č. 2006/2004  a  směrnice  2009/22/ES  (nařízení  o  řešení
spotřebitelských sporů on-line).

3.6. Odstoupení od Smlouvy pro Spotřebitele.  Spotřebitel  má právo na odstoupení od této
Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která začíná běžet od okamžiku uzavření
Smlouvy. Za účelem odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využít náš vzorový formulář.
Toto právo spotřebiteli nenáleží,  pokud se jedná o případ podle § 1829 odst. 1 Občanského
zákoníku. 

3.7. Okamžik  poskytnutí  Služeb. Uživatel  souhlasí  s  tím,  že  Poskytovatel  může  započít  s
poskytováním Služeb  podle  Smlouvy  neprodleně  po  jejím  uzavření,  a  to  i  před  uplynutím
zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb. 

4. REGISTRACE UŽIVATELE

4.1. Registrace Uživatele. Pokud se Uživatel zaregistruje na Fitio.cz, pak může přistupovat do
uživatelského  rozhraní.  Ve  svém Uživatelském účtu  může  Uživatel  spravovat  své  dostupné
údaje,  vkládat  nebo  odstraňovat  své  Osobní  údaje,  vytvářet  a  odstraňovat  příspěvky  a
komentáře.  Každý  Uživatel  si  může  zřídit  pouze  jeden  (1)  Uživatelský  účet.  Uživatel  není
oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

4.2. Způsob provedení registrace Uživatele. Registrace  se provádí  vyplněním registračního
formuláře na stránkách  https://www.fitio.cz/,  odkaz s názvem “Registrovat” (vyplněním e-
mailu a zvolením hesla, kliknutím na tlačítko “Potvrdit registraci”), když obsahuje potvrzení
Uživatele, že se seznámil a souhlasí s podmínkami poskytování Služeb podle této Smlouvy.

4.3. Správnost, úplnost údajů a aktualizace.  Uživatel se tímto zavazuje uvést v registračním
formuláři  správné  a  úplné  Osobní  údaje  o  své  osobě.  Tyto  údaje  má  Uživatel  povinnost
aktualizovat  podle  platného  stavu.  Uživatel  má  zároveň  právo  registrační  údaje  v  průběhu
užívání Služby měnit a doplňovat.

4.4. Zabezpečení heslem. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (e-
mailová adresa Uživatele) a heslem. Uživatel souhlasí, že jeho přihlašovací údaje mohou být
využity i pro přihlašování na další webové stránky provozované Poskytovatelem. Uživatel je
povinen  zachovávat  mlčenlivost  ohledně  informací  nezbytných  k  přístupu  do  svého
Uživatelského účtu.  Dále Uživatel  bere  na vědomí,  že  Poskytovatel  nenese  odpovědnost  za
porušení této povinnosti ze strany Uživatele. 

4.5. Registrace  pomocí  účtu  Uživatele  na  sociálních  sítích.  Uživateli  nabízíme  možnost
využít zjednodušenou registraci pomocí svého účtu na sociální síti Facebook. Uživatel potvrdí,
že se seznámil a souhlasí s podmínkami poskytování Služeb podle této Smlouvy.

4.6. Ohlašovací povinnost při zneužití přístupových údajů. Uživatel je povinen bezodkladně
oznámit Poskytovateli jakékoli zneužití nebo i jen pokus o zneužití jeho přístupových údajů a
současně  je  povinen  zvolit  si  bezodkladně  nové  přístupové  údaje  k Uživatelskému  účtu.
Uživatel je povinen zvolit bezpečné heslo.  

4.7. Způsob  doručování.  Veškerá  korespondence  týkající  se  právních  jednání  souvisejících  s
touto Smlouvou bude doručována druhé Smluvní straně elektronickou poštou (na kontaktní e-
mail  Uživatele  uvedený  v  Uživatelském  účtu  a  na  kontaktní  e-mail  Poskytovatele,  a  to
info@fitio.cz). 

4.8. Odmítnutí registrace. Poskytovatel je oprávněn odmítnout registraci Uživatele. 

5. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE
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5.1. Závazek Uživatele při poskytování Služeb. Uživatel se zavazuje, že:  

5.1.1. neuskuteční  žádné  takové  jednání,  které  by  bylo  schopno  narušit  nebo  poškodit
Fitio.cz a ohrozit nebo znemožnit poskytování Služeb;

5.1.2. nebude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz
serveru  Poskytovatele  (pro  provoz  Služeb),  ani  to  jinému  nebude  umožňovat  či
pomáhat mu;

5.1.3. nebude  server  Poskytovatele  (pro  provoz  Služeb),  úmyslně  zatěžovat
automatizovanými požadavky.

5.2. Zakázané šíření obsahu na Fitio.cz. Uživatel se zavazuje, že nebude šířit prostřednictvím
Fitio.cz zprávy, příspěvky či komentáře, které by:  

5.2.1. obsahovaly jakékoliv části, jež podněcují nebo směřují k neplnění povinnosti uložené
zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu nebo schvalují trestný čin nebo
veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele,  

5.2.2. obsahovaly  jakékoliv  části,  jež  svádí  ke  zneužívání  návykových  nebo  životu
nebezpečných látek nebo podporují nebo podněcují zneužívání takových látek,  

5.2.3. obsahovaly  jakékoliv  části,  jež  vyhrožují  jiným  osobám  nebo  skupině  obyvatelů
usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody,

5.2.4. obsahovaly jakékoliv části, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou
skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání
nebo proto, že jsou bez vyznání,

5.2.5. obsahovaly jakékoliv části,  jež podněcují  k nenávisti k některému národu, etnické
skupině, rase,  náboženství,  třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a
svobod jejích příslušníků,  

5.2.6. obsahovaly pornografická díla, zvláště pak taková, jež zobrazují dítě, nebo v nichž se
projevuje násilí nebo neúcta k člověku,  

5.2.7. umožňovaly  osobám  mladším  osmnácti  let  přístup  k  jakýmkoliv  pornografickým
dílům,  

5.2.8. obsahovaly nepravdivý nebo klamavý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou
ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho
rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, 

5.2.9. podporovaly hnutí,  které prokazatelně  směřuje  k potlačení  práv a svobod člověka
nebo  hlásá  národnostní,  rasovou,  náboženskou  či  třídní  zášť  nebo  zášť  vůči  jiné
skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím,   

5.2.10. byla porušena práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem
autorským, průmyslová práva apod.) jiných osob, zejména Poskytovatele, 

5.2.11. byly  neoprávněně  užity  ochranné  známky,  obchodní  jména  a  chráněná  označení
původu, k nimž přísluší výhradní právo třetí osobě, nebo jakékoliv označení s ním
zaměnitelné,  

5.2.12. by byly v jakémkoliv jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy.

5.3. Součinnost Uživatele. Uživatel se zavazuje zpřístupnit Poskytovateli vyžádané dokumenty a
podklady za předpokladu existence sporu s třetí osobou v souvislosti s poskytováním Služeb.  

5.4. Technické  vybavení  Uživatele.  Uživatel  je  povinen  si  zajistit  odpovídající  technické
vybavení, které mu bude umožňovat využívat vlastnosti Služby podle této Smlouvy.  Uživatel
bere  na  vědomí,  že  Poskytovatel  nenese  žádnou  odpovědnost  za  nastavení  provedená
Uživatelském účtu ze strany Uživatele.

5.5. Odpovědnost  za obsah  Uživatele. Poskytovatel  zásadně neodpovídá  za  obsah informací
ukládaných Uživatelem, a to v souladu s § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti (Zákon o některých informačních službách). 
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5.6. Porušení Smlouvy Uživatelem. Pro případ, že obsah v Uživatelském účtu bude v rozporu s
pravidly podle této Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn i bez předchozího oznámení okamžitě
zastavit poskytování Služby, zablokovat Uživatelský účet a odstoupit od této Smlouvy.

5.7. Nutná údržba. Není porušením této Smlouvy, pokud není Služba poskytována v důsledku
Nutné údržby.

6. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

1.1. Kontrola  Uživatelského  účtu. Poskytovatel  může  prostřednictvím  administrativního
přístupu kontrolovat  Uživatelský  účet  a  obsah ukládaných nebo šířených informací  v  rámci
poksytované Služby. Poskytovatel je oprávněn zablokovat Uživatelský účet a smazat informace
či zabránit  šíření  informací v Uživatelském účtu v případě, že zjistí  porušení podmínek této
Smlouvy; o tom ihned Uživatele informuje.  Poskytovatel  je dále oprávněn od této Smlouvy
odstoupit. 

6.1. Výpadky  Služby  a  odpovědnost  Poskytovatele. Poskytovatel  nenese  odpovědnost  za
neúmyslné  výpadky  provozu  Služby,  je  však  povinen  vyvinout  maximální  úsilí,  aby  v  co
nejkratším možném čase zajistil znovu zprovoznění Služby.

6.2. Postup v případě poruch nikoliv na straně Poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje
právo v odůvodněných případech poruch technické povahy na straně Uživatele či v síti internet
omezit  či  dočasně  zastavit  poskytování  Služby,  o  čemž  bude  informovat  Uživatele  bez
zbytečného odkladu. Zejména se jedná o výpadky sítě Internet nebo okolnosti, které potřebují
součinnost třetích stran.

7. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

7.1. Webové stránky Fitio.cz. Uživatel  bere na vědomí, že Fitio.cz (webová stránka),  jakož i
veškerý související software jsou duševním vlastnictvím Poskytovatele.  Uživatel se zavazuje,
že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla Uživateli nebo třetím osobám umožnit
neoprávněně  zasahovat  či  užívat  software  související  s  Fitio.cz,  kdy  je  vykonavatelem
majetkových práv Poskytovatel.

7.2. Podmínky užívání Služby díky jednotlivým řešením Fitio.cz.  Žádné ujednání  v této
Smlouvě  není  možné  vykládat  jako  postoupení  ani  udělení  licence,  podlicence  nebo jiného
užívacího práva ve smyslu Autorského zákona u těch částí řešení Fitio.cz, které Poskytovatel
poskytuje  Uživateli  jako  Službu.  Uživatel  je  oprávněn  využívat  Službu,  poskytovanou  díky
těmto částem řešení Fitio.cz. Avšak Uživatel nemá právo tyto softwarové řešení rozmnožovat,
stahovat, instalovat ani jakkoliv šířit. Uživatel není oprávněn Fitio.cz bez písemného souhlasu
Poskytovatele zpracovávat do jiného softwarového vybavení. 

7.3. Prohlášení Uživatele spojené s duševním vlastnictvím.  Uživatel  tímto prohlašuje,  že
bere na vědomí, že:

7.3.1. veškeré  materiály,  informace  a  díla  (fotografie,  grafická  díla  apod.)  obsažené  na
Fitio.cz nebo dostupné v rámci poskytování Služeb mohou být jednotlivě nebo jako
celek chráněny autorským právem;

7.3.2. celá Databáze  na Fitio.cz nebo dostupná v rámci  poskytování Služeb je  chráněna
zvláštním právem pořizovatele databáze;

7.3.3. není oprávněn materiály, informace a díla  (fotografie, grafická díla apod.) obsažená
na Fitio.cz použít k rozmnožování, rozšiřování, půjčování, vystavování či sdělování
veřejnosti  za  účelem  dosažení  přímého  nebo  nepřímého  hospodářského  nebo
obchodního prospěchu.

7.4. Porušení práv duševního  vlastnictví  Uživatelem. Za předpokladu,  že  Uživatel  poruší
povinnosti stanovené v tomto článku 7 Smlouvy, pak má Poskytovatel právo odstoupit od této
Smlouvy a požadovat po Uživateli náhradu vzniklé škody. 

8. ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN 
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8.1. Náhrada  škody  vzniklé  Poskytovateli  pro  porušení  závazku  Uživatele. Poruší-li
Uživatel povinnosti podle Smlouvy je povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady a výlohy
vzniklé v souvislosti s uplatněním nároků třetích osob vůči Poskytovateli v důsledku porušení
některého z ze závazku Uživatele uvedeného v bodě 2.1, 2.2, 5.1 a 7.3 této Smlouvy. Tím není
dotčen nárok Poskytovatele a třetích osob na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé
v důsledku porušení zde uvedeného závazku, kterou se Uživatel zavazuje Poskytovateli a/nebo
třetím osobám uhradit.

8.2. Vyloučení  odpovědnosti  Poskytovatele  pro  škodu  vzniklou  v  důsledku  Nutné
údržby.  Uživatel  bere  na  vědomí  a  souhlasí,  že  Poskytovatel  neručí  za případně  vzniklé
finanční ztráty Uživatele způsobené pozastavením Služby z důvodu její aktualizace nebo Nutné
údržby.

8.3. Omezení či znemožnění Služby nezávislé na vůli Poskytovatele.  Poskytovatel nenese
odpovědnost  za  znemožnění  či  omezení  užívání  Služby  Uživateli,  jakýmikoli  okolnostmi
technické  povahy,  které  Poskytovatel  není  schopen  ovlivnit  nebo  jejichž  řešení  vyžaduje
součinnost třetích stran.

9. NUTNÁ ÚDRŽBA 

9.1. Co je  nutná údržba. Nutnou údržbou se rozumí  pravidelná  údržba  potřebná k zachování
úrovně poskytovaných Služeb. Nutná údržba je prováděna z iniciativy Poskytovatele, nejedná se
jakoukoli vadu při poskytování Služeb.  

9.2. Neúmyslné  výpadky  Fitio.cz.  Poskytovatel  nenese  odpovědnost  za  neúmyslné  výpadky
provozu Fitio.cz. Poskytovatel však je povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším
možném čase zajistil znovuzprovoznění Fitio.cz.

10. TRVÁNÍ A MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY

10.1. Trvání  Smlouvy. Tato  Smlouva  se  uzavírá  na  dobu  neurčitou  okamžikem  dokončení
registrace Uživatele.  

10.2. Ukončení  Smlouvy  Uživatelem. Uživatel  může  Smlouvu ukončit  kdykoliv  tím,  že  nám
zašle svou výpověď Smlouvy na e-mail  info@fitio.cz. My bezodkladně po doručení výpovědi
učiníme nezbytné kroky k tomu, abychom Uživatelský účet odstranili. 

10.3. Ukončení Smlouvy Poskytovatelem. Smlouva se považuje za ukončenou po uplynutí dvou
(2)  let  od  posledního  přihlášení  k  Uživatelskému účtu.  V takovém případě  je  Poskytovatel
oprávněn odstranit Uživatelský účet včetně jeho obsahu. 

10.4. Podstatné  porušení  Smlouvy. Poskytovatel  má  právo  zablokovat  Uživatelský  účet  a
okamžitě odstoupit od Smlouvy zasláním oznámení na e-mailovou adresu Uživatele, jakmile
zjistí její podstatné porušení. E-mailová zpráva je doručena v okamžiku jejího přijetí na server
příchozí pošty. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména:  

10.4.1. takové jednání Uživatele, které je schopno jakkoli ohrozit webové rozhraní Fitio.cz
nezbytné k poskytování Služeb vyhledávání;  

10.4.2. takové jednání Uživatele, které je v rozporu s podmínkami či pravidly komunikace
nebo diskusí na Fitio.cz, pokud byly Uživatelům zpřístupněny na Fitio.cz;

10.4.3. Uživatel postupuje v rozporu s touto Smlouvou;

10.4.4. Uživatel užíval Službu takovým způsobem, že může poškodit Poskytovatele, nebo se
i jen pokusil zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit Fitio.cz;

10.4.5. Uživatel se i jen pokusil získat přihlašovací jména nebo hesla jiných Uživatelů. 

10.5. Omezení  nebo  pozastavení  poskytování  Služeb. Poskytovatel  si  vyhrazuje  právo
Uživatelům omezit nebo pozastavit poskytování Služby. 

10.6. Ukončení  poskytování  Služby.  Poskytovatel  si  vyhrazuje  právo  učinit  Fitio.cz  kdykoli
definitivně nepřístupným. 
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11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

11.1. Zásady zpracování osobních údajů.  Ochrana Osobních údajů ze strany Poskytovatele je
dále popsána v Zásadách zpracování osobních údajů.  

11.2. Soubory cookie. Pravidla o používání o souborech cookie jsou dostupná v našem dokumentu
věnujícím se souborům cookie.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Právní řád. Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky,
zejména Občanským zákoníkem. V případě existence mezinárodního prvku si Smluvní strany
sjednávají,  že se Smlouva bude  řídit  právním řádem České republiky, zejména Občanským
zákoníkem. Touto volbou práva v souladu s čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 593/2008, ze dne 17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále
jen “Řím I”) však nesmí být Uživatel Spotřebitel  touto volbou  zbaven ochrany, kterou mu
poskytují ustanovení právního řádu země jeho obvyklého bydliště podle čl. 6 odst 2 Řím I. 

12.2. Jazyk. Sjednáváme si, že smluvním jazykem podle této Smlouvy je český jazyk.

12.3. Jednání o smíru. Smluvní strany se zavazují  řešit  veškeré  spory, které mezi  nimi mohou
vzniknout  v  souvislosti  s  prováděním nebo výkladem této Smlouvy jednáním směřujícím k
vzájemné dohodě.  

12.4. Místní a věcná příslušnost soudů v případě sporu. Smluvní strany si sjednávají, že k
řešení případných sporů z této Smlouvy (nejen tam, kde je přítomen mezinárodní prvek) budou
vždy místně a věcně příslušné soudy České republiky, podle adresy našeho sídla. Tím nejsou
dotčena práva spotřebitelů podle zvláštních právních předpisů. 

12.5. Salvátorská  klauzule. V  případě  neplatnosti  či  neúčinnosti  či  zdánlivosti  jednotlivých
ustanovení  Smlouvy  Smluvní  strany  učiní  veškeré  kroky  nezbytné  k  nahrazení  takového
neplatného,  neúčinného  nebo  zdánlivého  ustanovení  jiným ustanovením,  které  bude  platné,
účinné a vymahatelné a bude odpovídat účelu nahrazovaného ustanovení a celé Smlouvy.

12.6. Postoupení  práv  ze  Smlouvy.  Uživatel  souhlasí,  že  je  v  případě  potřeby  Poskytovatel
oprávněn postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.

12.7. Archivace. Smlouva  je  námi  archivována  v  elektronické  podobě  a  není  přístupná  třetím
stranám.

12.8. Platnost a účinnost Smlouvy. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
Smlouva je uzavřena prostřednictvím sítě internet, potvrzením registrace Uživatele. Podmínky
je povinen dodržovat každý Uživatel webových stránek www.fitio.cz.  

12.9. Změna Podmínek. V souladu s ustanovením § 1752 Občanského zákoníku si Smluvní strany
sjednávají, že Poskytovatel může Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna
Podmínek bude Uživateli oznámena. Změnu Podmínek může Uživatel odmítnout a smlouvu o
poskytování služeb v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden
(1) měsíc.
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