
Podmínky užívání veřejného připojení do sítě internet 
STAREZ – SPORT, a.s. Křídlovická 911/34 

 

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti související s poskytováním služby 

bezplatného přístupu na internet přes níže specifikovanou veřejnou bezdrátovou 

WiFi síť (dále jen „Síť“), jejich akceptací ze strany Uživatele dochází k poskytnutí 

souhlasu s obsahem těchto podmínek a souhlasu se zpracováním osobních a 

dalších údajů Uživatele (jak je definován níže). 

 

1. VYMEZENÍ POJMŮ 

1.1. Název bezdrátové WiFi sítě je Starez-Free. 

1.2. Uživatelem se pro účely těchto Podmínek rozumí jakákoliv fyzická osoba, která 

užívá Síť pro připojení k internetu (dále jen „Uživatel“). Uživatelem se fyzická 

osoba stává okamžikem, kdy připojí elektronické zařízení na Síť a poskytne souhlas 

s těmito podmínkami (dále jen „Podmínky“), které jsou nezbytné pro přidělení 

přístupových oprávnění (dále také jen „Souhlas“). K poskytnutí Souhlasu dochází 

okamžikem odsouhlasení Podmínek Uživatelem při odeslání požadavku na zaslání 

přístupových údajů. 

 
2. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY UŽIVATELEM 

2.1. Uživatel může využívat Síť pouze v souladu s těmito Podmínkami, na základě 

Souhlasu a zavazuje se dodržovat povinnosti stanovené mu těmito Podmínkami. 

Úplné aktuální znění těchto Podmínek je Uživateli k dispozici na registrační webové 

stránce a na webové adrese: 
https://www.starez.cz/_files/upload/01_starez/podminky_uzivani_verejneho_pripojeni.pdf.  

Za zpřístupnění úplného aktuálního znění těchto Podmínek Uživateli odpovídá 

poskytovatel. 

2.2. Uživatel je povinen se s úplným aktuálním zněním těchto Podmínek seznámit 

před odesláním souhlasu na připojení. 

2.3. Pokud Uživatel neposkytne Souhlas a/nebo odmítne udělit souhlas s aktuálním 

zněním těchto Podmínek, nebude navázání připojení na Síť umožněno nebo bude 

již navázané připojení na Síť přerušeno. 

2.4. Aby mohl Uživatel Síť využívat, musí získat přístup prostřednictvím vlastních 

zařízení schopných připojení do sítě internet. 

2.5. Síť je poskytována bezúplatně prostřednictvím zařízení umožňujících 

bezdrátový přístup Uživatele k internetu, a to především pro zákazníky a 

návštěvníky. Na Síť je povoleno připojovat pouze následující zařízení: mobilní 

telefon, tablet, přenosný počítač. Na Síť je výslovně zakázáno připojovat 

bezdrátová síťová zařízení, jako např. Wi-Fi přístupový bod nebo Wi-Fi klientská 

stanice či jakýkoliv Hotspot Uživatele.  

2.6. Vzhledem k tomu, že Síť je poskytována Uživatelům bezúplatně, dostupnost 

Sítě, její bezporuchová funkčnost, výkonnost, funkčnost zařízení a Sítě, ani 

rychlost a kvalita přenosu dat a ochrana přenášených dat před přístupem 

neoprávněných třetích osob nejsou zaručeny. Poskytovatelé upozorňují Uživatele, 

že při užívání Sítě může docházet ke zpožděním, výpadkům nebo občasnému 

rušení či zpomalení přenosu dat, k poruchám připojení, případně ke ztrátě dat či 

https://www.starez.cz/_files/upload/01_starez/podminky_uzivani_verejneho_pripojeni.pdf


poškození softwaru Uživatele v důsledku těchto událostí. Poskytovatelé Sítě 

nenesou v této souvislosti vůči Uživateli žádnou odpovědnost za případný vznik 

jakékoli újmy při užívání Sítě nebo v souvislosti s užíváním Sítě. O plánovaných 

výpadcích Sítě způsobených technickou údržbou bude jakýkoli Poskytovatel 

Uživatele informovat. Poskytovatelé jsou dále oprávněni, a to zejména v situacích 

důvodného podezření na porušování těchto Podmínek a/nebo příslušných právních 

předpisů, kdykoli pozastavit či ukončit poskytování Sítě Uživateli na základě 

vlastního uvážení, a to i bez předchozího upozornění Uživatele. 

 

3. POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST UŽIVATELE 

3.1. Je zakázáno navštěvovat webové stránky, které prezentují pornografii, 

rasovou, náboženskou nebo národnostní nenávist nebo podněcují k násilí a užívání 

drog či obsahují jiný obsah, který je v rozporu s platnými a účinnými právními 

předpisy (dále jen „zakázaný obsah“). 

3.2. Uživatel nesmí při užívání Sítě vykonávat žádnou činnost, která ohrožuje nebo 

by mohla ohrozit, znemožnit nebo jinak narušit řádnou funkčnost Sítě nebo 

zařízení ostatních Uživatelů, zejména přetěžovat Síť a tím narušovat funkčnost 

Služby, provádět jakékoli činnosti způsobující přenos nebo šíření počítačových virů, 

přenášet IP pakety s uvedením falešné adresy nebo jiných nepravdivých údajů 

odesílatele, rozesílat nevyžádané zprávy (spamy), šířit poplašné zprávy či 

nepravdivé informace, poškozovat hardware či software jehož prostřednictvím je 

Síť poskytovaná, jakož i provádět jakékoli činnosti, které jsou v rozporu s platným 

právem. V případě podezření z porušování těchto Podmínek budou ze strany 

jakéhokoli Poskytovatele Sítě podniknuty vůči Uživateli příslušné právní kroky a 

může mu být kdykoli odepřeno užívání Sítě. 

3.3. Uživatel bere na vědomí, že provoz Sítě je monitorován za účelem 

optimalizace a zajištění její funkčnosti, zjišťování a předcházení abnormálním 

stavům a pokusům o neoprávněný přístup. 

3.4. Jsou zakázány pokusy o získání neoprávněného přístupu k programům, 

informacím, privilegovaným stavům, periferiím a datům jiných uživatelů nebo 

zprostředkování či umožnění takového přístupu ze Sítě. 

3.5. Při jakémkoli porušení těchto Podmínek může dojít mj. k odpojení od Sítě. 

Důvodem odpojení od Sítě může být dále např. přetěžování Sítě stahováním nebo 

odesíláním velkého objemu dat či pokusy o získání neautorizovaného přístupu do 

cizích sítí. 

3.6. Uživatel je zodpovědný za újmu vzniklou porušením těchto Podmínek. 

3.7. Uživatel bere na vědomí, že STAREZ – SPORT, a.s. nenese odpovědnost 

za obsah webových stránek, kvalitu a rychlost připojení a aktivity jednotlivých 

uživatelů. 

3.8. V souladu s příslušnými právními předpisy Uživatel odškodní Provozovatele a 

nahradí mu veškerou újmu, která Provozovatelům vznikne z důvodu porušení 

těchto Podmínek a/nebo příslušných právních předpisů ze strany Uživatele. 

3.9. Uživatel není oprávněn měnit nastavení jakýchkoliv parametrů prvků Služby 

či Sítě užívané k poskytování Služby přednastavených Provozovateli či jimi 

zvolenou třetí osobou. 



3.10. Zajištění kompatibility zařízení Uživatele použitých při užívání Sítě a 

posouzení jejich vhodnosti pro účely užívání Sítě je výhradně na uvážení Uživatele. 

Poskytovatelé v souvislosti s poskytováním Sítě nezpřístupňují Uživateli k užívání 

žádný software, zařízení ani konfigurační nastavení. 

3.11. Uživatel bere na vědomí, že tok dat mezi zařízením Uživatele a Sítí a v rámci 

Sítě je nekódovaný a umožňuje přístup třetím stranám. Síť je otevřená, 

neobsahuje firewall ani antivirový software, neurčí-li Poskytovatelé jinak. 

 

4. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

4.1. STAREZ – SPORT, a.s. v souvislosti s poskytováním připojení k Síti z 

bezpečnostních důvodů zaznamenává následující údaje: 

• MAC adresa připojovaného zařízení. 

Účelem tohoto postupu je zajištění bezpečnosti Sítě a zajištění možnosti trvalého 

odpojení zařízení, prostřednictvím kterého uživatel porušuje tyto Podmínky. 

4.2. Ochrana osobních údajů je ze strany STAREZ – SPORT, a.s. technicky a 

organizačně zajištěna v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

4.3. Uživatel souhlasem s těmito Podmínkami dobrovolně souhlasí s poskytnutím 

shora uvedených údajů a potvrzuje, že si je vědom svých práv vyplývajících ze 

zákona, zejména svých práv dle § 5 zákona (právo na informace) a dle § 21 zákona 

(právo na informování o opravě, výmazu a omezení zpracování). 


