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PODMÍNKY UŽITÍ WEBOVÉ APLIKACE ROCHOVA KARTA 
 

Poskytovatel: 
MAŃSKI s.r.o., IČ 08901651, sídlem Nové sady 988/2, 
Staré Brno, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 
116060. Emailová adresa prodávajícího je 
info@rochovakarta.cz, telefonní kontakt je +420 704 
706 249 (dále jen „Poskytovatel“) 
 
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1. Tyto podmínky webové aplikace Rochova karta 

(dále jen „Podmínky“) upravují registraci a 
používání webové aplikace Rochova karta (dále jen 
„Aplikace“), která je přístupná na webovém 
rozhraní app.rochcard.com (dále jen „Webové 
rozhraní“).  

2. Uživatel. Uživatelem může být pouze fyzická osoba. 
3. Aplikace. Aplikace slouží pro nahrávání údajů na 

Rochovu kartu. Podmínkou pro používání Aplikace 
je přijetí a dodržování těchto Podmínek.  

4. Licence. Aplikaci mohou užívat pouze Uživatelé, 
kteří mají platnou licenci k užití Aplikace udělenou 
smlouvou uzavřenou dle licenčních podmínek, 
které jsou dostupné na webové stránce 
https://www.rochovakarta.cz/podminky/ či jiným 
způsobem dohodnutým s Poskytovatele. 

 
II. ZALOŽENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU 

1. Založení uživatelského účtu. Pro využití Aplikace je 
třeba si na Webovém rozhraní založit uživatelský 
účet. Uživatel vyplní do registračního formuláře 
povinné údaje (zejména jméno, příjmení a telefon) 
a příp. další nepovinné údaje, zadá číslo Rochovy 
karty a PIN kód, který obdrží spolu s Rochovou 
kartou. Po odsouhlasení těchto Podmínek bude 
Uživateli zaslán formou SMS ověřovací kód, jehož 
zadáním dojde k založení uživatelského účtu (dále 
jen „Uživatelský účet“). 

2. Změny v Uživatelském účtu. Pro jakoukoliv změnu 
v Uživatelskému účtu zadá Uživatel do Aplikace 
číslo Rochovy karty, PIN kód a SMS ověřovací kód, 
který mu bude zaslán na telefonní číslo, které zadal 
při založení Uživatelského účtu. 

3. Podezřelé chování. V případě, že Provozovatel 
zaznamená zvýšený provoz Aplikace nebo jiné 
podezřelé chování, které může mít negativní vliv na 
provoz Aplikace, je oprávněn před založením 

Uživatelského účtu či při změně v Uživatelském 
účtu provést telefonickou či jinou identifikaci 
Uživatele za účelem ověření jeho totožnosti. 

4. Zrušení uživatelského účtu. V případě, že Uživatel 
bude chtít Uživatelský účet zrušit, zašle 
Poskytovateli písemnou žádost na e-mailovou 
adresu info@rochovakarta.cz. Poskytovatel 
následně zruší Uživatelský účet do 30 dnů. 
Zrušením Uživatelského účtu zaniká i licence 
udělená smlouvou uzavřenou v souladu 
s obchodními podmínkami, které jsou dostupné na 
webové stránce 
https://www.rochovakarta.cz/podminky/. 
Poskytovatel si současně vyhrazuje právo 
pozastavit či zrušit Uživatelský účet v případě, že 
Uživatel porušuje tyto Podmínky nebo platné 
právní předpisy. Posouzení, zda dochází k porušení 
těchto Podmínek, je čistě na uvážení 
Poskytovatele.  

 
III. UŽITÍ APLIKACE UŽIVATELEM 

1. Užití Aplikace Uživatelem. Uživatel je oprávněn 
k užití Aplikace výlučně za účelem stanoveným 
těmito Podmínkami. Uživatel se zavazuje, že 
nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla 
jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné 
užití Aplikace.  

2. Zásady Užívání Aplikace. Uživatel je oprávněn 
užívat Aplikaci pouze v souladu s platnými právními 
předpisy na území, na kterém Aplikaci užívá. 
Uživatel nese veškerá rizika s užíváním Aplikace 
spojená a nese sám veškerou odpovědnost za její 
užívání a za škodu způsobenou jejím užíváním. 
Uživatel se zavazuje Aplikaci užívat s veškerou 
možnou opatrností a vyhnout se užívání Aplikace 
způsoby, které by mohly mít za následek porušení 
právních předpisů nebo práv třetích osob.  

3. Zakázané jednání. Uživatel bere na vědomí, že je 
striktně zakázán jakýkoliv scraping a reverse 
engineering. Je zakázaná neoprávněná modifikace 
Aplikace či distribuce Aplikace. Je zakázané Aplikaci 
dekompilovat, upravovat na úrovni kódu, 
reprodukovat Aplikaci nebo její část, zkoumat 
Aplikaci s cílem odkrýt princip fungování s cílem 
vytvořit podobný produkt. 

 
 



 
 

 
Verze 003 

IV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
1. Osobní údaje. Při zpracování osobních údajů 

Poskytovatel postupuje v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (dále jen „GDPR“) a národními právními 
předpisy upravujícími zpracovávání osobních 
údajů, zejména pak zákonem č. 110/2009 Sb., o 
zpracování osobních údajů. 

2. Informace o zpracování osobních údajů. Informace 
o zásadách a postupech při zpracování osobních 
údajů jsou uvedeny v Informacích o zpracovávání 
osobních údajů, které jsou zveřejněné zde: 
https://www.rochovakarta.cz/podminky/.  

 
V. ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE 

1. Dostupnost Webového rozhraní a Aplikace. 
Uživatel bere na vědomí, že Webové rozhraní a 
Aplikace nemusí být dostupné nepřetržitě, a to 
zejména s ohledem na nutnou údržbu 
hardwarového a softwarového vybavení 
Provozovatele, popř. nutnou údržbu 
hardwarového a softwarového vybavení třetích 
osob. Provozovatel neposkytuje Uživateli záruku 
nepřetržité funkčnosti, bezchybné činnosti a 
zabezpečení Webového rozhraní a Aplikace. 
Aplikace se poskytuje „tak, jak je“ a na základě 
„dostupnosti“. Provozovatel neručí za to, že 
Aplikace bude probíhat bez přerušení, včas, 
bezpečně, bezchybně a bez virů, ani neručí za 
výsledky, které bude možné dosáhnout na základě 
využívání Aplikace. 

2. Odpovědnost za škodu. Provozovatel nenese 
žádnou odpovědnost za úplnost, zákonnost a 
přesnost informací vkládaných do Aplikace ze 
strany Uživatele. Provozovatel obsah Uživatele 
nekontroluje, neschvaluje ani neupravuje. 
Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv 
přímou nebo nepřímou újmu vzniklou v souvislosti 
s užíváním Rochovy karty, Webového rozhraní a 
Aplikace, a dále za újmu vzniklou z důvodů dočasné, 
částečné a/nebo úplné nedostupnosti Webového 
rozhraní a Aplikace a ztráty dat v rozsahu, v jakém 
to umožňují platné právní předpisy. Provozovatel 
zároveň neodpovídá za jakoukoliv nemateriální 
újmu (ušlé příležitosti atd.) vzniklou v souvislosti s 
užíváním Rochovy karty, Webového rozhraní a 
Aplikace v rozsahu, v jakém to umožňují platné 

právní předpisy. Provozovatel neodpovídá za újmu 
způsobenou zejména: (a) provozními incidenty 
zapříčiněnými změnami systémového prostředí 
provedenými Uživatelem nebo třetí osobou; (b) 
nesplněním minimálních systémových či jiných 
požadavků na provoz Aplikace; (c) zavirováním 
lokální sítě Uživatele nebo jeho počítačů 
počítačovými viry (spyware, malware, ransomware 
aj.), popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným 
vnějším útokem; (d) poškozením způsobeným 
nesprávnou funkcí technického vybavení, 
operačního systému nebo sítě Uživatele; (e) 
nedostupností dat a pozastavení přístupu do 
Aplikace a Webového rozhraní.  

 
VI. AUTORSKOPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Provozovatel zůstává jediným a výlučným 
vlastníkem veškerých práv k Webovému rozhraní, 
Aplikaci a jejím složkám. Webové rozhraní, 
Aplikace i všechny jejich části, jako jsou texty, kód, 
design, obrázky, uživatelské rozhraní nebo 
informační architektura, jsou výhradním 
vlastnictvím Provozovatele a nesmí být využity, 
zkopírovány, zneužity, přeprodány ani 
reprodukovány bez výslovného písemného 
souhlasu Provozovatele. Tato pravidla se vztahují i 
na další autorská díla poskytnutá Uživateli 
(uživatelská dokumentace apod.). 

2. Pro ochranu zájmů Provozovatele a Uživatelů je 
zakázán jakýkoli automatizovaný sběr dat a 
informací z Aplikace; kopírování a ukládání 
informací, dat a obrázků pro jiné účely, než je 
využívání Aplikace.  

 
VII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

1. Odkazy v Aplikaci a na Webovém rozhraní. 
Kliknutím na některé odkazy v Aplikaci a na 
Webovém rozhraní může dojít k opuštění Aplikace 
a Webového rozhraní a k přesměrování na webové 
stránky třetích subjektů. Poskytovatel nenese 
odpovědnost za obsah stránek třetích osob, na 
které je odkazováno z Aplikace nebo Webového 
rozhraní, ani za případné porušení právních 
předpisů třetími osobami provozujícími tyto 
stránky a případnou škodu či jinou újmu tím 
způsobenou. Zařazení jakéhokoliv odkazu do 
Aplikace nebo Webového rozhraní neznamená 
souhlas Poskytovatele s takovou stránkou či její 
podporu, propagaci apod., pokud tak není výslovně 
uvedeno. 
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2. Jazyk Podmínek. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v 
českém jazyce.  

3. Úprava Webového rozhraní a Aplikace. 
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez 
předchozího upozornění změnit nebo odstranit 
jakoukoliv část obsahu Webového rozhraní a 
Aplikace, případně přerušit provoz Webového 
rozhraní a Aplikace na neomezeně dlouho dobu, 
zejména pak z důvodu plánované údržby nebo 
neplánované pohotovostní údržby, kterou provádí 
Provozovatel nebo třetí strana.  

4. Volba práva a příslušný soud v případě soudního 
sporu. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi 
Uživatelem a Poskytovatelem dle těchto Podmínek 
se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, v platném znění. Veškeré spory vzniklé 
budou řešeny českým soudem.  

5. Vyřizování stížností. Vyřizování stížností Uživatelů 
zajišťuje Provozovatel prostřednictvím e-mailové 
adresy info@rochovakarta.cz. 

6. Kontrola. 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, v platném znění. 

7. Kodexy chování. Provozovatel není ve vztahu k 
Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu 
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského 
zákoníku. 

8. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. 
Uživatel, který je spotřebitelem, má právo na 
mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. 
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských 
sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se 
sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. 

9. Změna Podmínek. Provozovatel je oprávněn 
Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně 
změnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a 
povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího 
znění Podmínek. Aktuální verze Podmínek je vždy 
k dispozici na Webovém rozhraní. O změně 
Podmínek bude Uživatel prostřednictvím Aplikace 
informován. Pokračováním v užívání Aplikace 
vyjadřuje Uživatel souhlas s aktuální verzí 
Podmínek. Uživateli se doporučuje pravidelně se 
seznamovat s aktuální verzí Podmínek. Uživatel má 
právo změny Podmínek odmítnout, a to tím, že 

požádá Poskytovatele o zrušení uživatelského účtu. 
Zrušením uživatelského účtu dojde k ukončení 
licence udělené smlouvou uzavřenou v souladu 
s licenčními podmínkami, které jsou dostupné na 
webové stránce 
https://www.rochovakarta.cz/podminky/. 

10. Neplatnost ustanovení. V případě, že jakékoliv 
ustanovení těchto Podmínek je neplatné anebo 
nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních 
ustanovení. Ta zůstanou platná a vykonatelná 
podle podmínek v nich stanovených. 

 
Tyto podmínky jsou platné a účinné od 25. 5. 2022. 


