PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY DONIO
(dále jen „Podmínky“)
vydané společností Donio s.r.o., IČO: 084 13 371, se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00
Praha 8, zastoupená Davidem Procházkou, jednatelem, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 317514 (dále jen „Donio.cz“)
a
Nadačním fondem Donio, se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO:
085 44 051, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
N 1749 (dále jen “Nadační fond”)
Tyto Podmínky pro používání Donio, včetně URL odkazů, tvoří úplnou dohodu mezi Vámi,
Donio.cz a Nadačním fondem, týkající se poskytování Služeb v rámci provozu platformy
Donio.cz jako služby (PaaS) a souvisejících darovacích podmínek.
Co je obsahem Podmínek používání služeb Donio?
1.

Pravidla dobročinných sbírek, které se vztahují pouze na užívání části platformy
Donio
pro
dobročinné
projekty,
dostupné
na
webové
stránce
https://www.donio.cz/DobrocinneSbirky
a. Zpracovatelská smlouva, která upravuje vztahy pro případ, kdy je Donio.cz
při realizaci dobročinných projektů zpracovatelem osobních údajů a
registrovaný uživatel Služby je v pozici správce osobních údajů. Tvoří Přílohu
č. 1 Pravidel.
b. Smlouva společných správců, která upravuje vztahy mezi Donio.cz a
Zakladatelem, v případě, že jsou v pozici společných správců osobních
údajů. Tvoří Přílohu č. 2 Pravidel.

2. Obchodní podmínky komerčních projektů vztahující se pouze užívání části
platformy Donio pro crowdfundingové projekty, dostupné na webové stránce
https://www.donio.cz/KomercniProjekty
a. Smlouva společných správců, která upravuje vztahy mezi Donio.cz a
Zakladatelem, v případě, že jsou v pozici společných správců osobních
údajů. Tvoří Přílohu č. 1 Obchodních podmínek.
b. Podmínky marketingové spolupráce, které upravují se Smlouvou o
marketingové spolupráci vztahy mezi Donio.cz a Zakladatelem, v případě
navázání
marketingové
spolupráce.
Tvoří
Přílohu č. 2 Obchodních
podmínek.
Každý Uživatel potvrzuje vstupem, užíváním, prohlížením, přenosem platformy Donio
a/nebo využitím kterékoli ze Služeb, že se seznámil s aktuálním zněním těchto Podmínek
a zavazuje se jimi řídit.
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PRAVIDLA DOBROČINNÝCH SBÍREK
(dále jen „Pravidla“)
vydané společností Donio s.r.o., IČO: 084 13 371, se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00
Praha 8, zastoupená Davidem Procházkou, jednatelem, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 317514 (dále jen „Donio.cz“)
a
Nadačním fondem Donio, se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO:
085 44 051, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
N 1749 (dále jen “Nadační fond”)
POJMY A DEFINICE
Pokud není těmito Pravidly dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou
pojmy psané s velkým písmenem v těchto Pravidlech (včetně příloh) používány
v jednotném i množném čísle v následujících významech:
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 jakýkoliv biometrický
údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci
Subjektu údajů;

Cílová částka

částka, kterou Zakladatel může uvést v návrhu na založení
Dobročinné sbírky, představuje částku, kterou by si přál
vybrat pro naplnění účelu konkrétní Dobročinné sbírky;

Donio

platforma dostupná elektronicky na webových stránkách
www.donio.cz, kterou provozuje Donio.cz za účelem
poskytování Služeb; Donio je ve výlučném vlastnictví
Donio.cz;

Dar

peněžní částka poskytnutá Dárcem na určitou Dobročinnou
sbírku;

Dárce

fyzická nebo právnická osoba poskytující Dar na určitou
Dobročinnou sbírku;

Dobročinná sbírka

dílčí sbírka, kterou pořádá Donio.cz na návrh Zakladatele ve
prospěch Příjemce, v rámci veřejné sbírky založené Donio.cz;

Dar Nadačnímu fondu

peněžní částka poskytnutá Podporovatelem v rámci
Dobrozvyku, jakožto pravidelný příspěvek ve prospěch
Nadačního fondu, který jej následně rozdělí mezi Dobročinné
sbírky zvolené Podporovatelem, a to za pravidel stanovených
těmito Pravidly;

Dobrovýzva

Dobročinná sbírka (resp. podsbírka) založená za účelem
podpory konkrétní Dobročinné sbírky; pokud není těmito
Pravidly stanoveno jinak, použijí se ustanovení týkající se
Dobročinné sbírky přiměřeně i na Dobrovýzvu;

Dobrozvyk

projekt
realizovaný
Nadačním
fondem,
spočívající
v poskytování pravidelného Daru Nadačnímu fondu
Podporovatelem, který tento Dar následně rozdělí ve
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prospěch Sbírek, které si Podporovatel zvolí, a to za dodržení
pravidel stanovených těmito Pravidly;
Facebook

sociální síť provozovaná společností Meta Platforms Ireland
Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Ireland, národní identifikační číslo: 462932,
skrze kterou si může Uživatel zřídit Uživatelský účet
zakliknutím tlačítka „Přihlášení přes facebook“;

Matching program

je program určený pro právnické osoby, spočívající v tom, že
Matching partner daruje na jím založenou, či jím určenou
Dobročinnou sbírku částku, která se rovná 100% Daru
každého jiného Dárce, a to až do výše Max matching částky;
Matching program se řídí pravidly stanovenými těmito
Pravidly a smlouvou o spolupráci uzavřenou mezi Matching
partnerem a Donio.cz;

Max matching částka

je maximální částka, o kterou je Matching partner ochotný v
rámci Matching programu navýšit souhrn poskytnutých Darů
na určitou Dobročinnou sbírku;

Matching partner

Zakladatel, či Uživatel který je právnickou osobou a který se
účastní na Matching programu za účelem navýšení Darů na
jím založenou, či jím zvolenou Dobročinnou sbírku;

Nadační fond

Nadační fond Donio, se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař,
102 00 Praha 10, IČO: 085 44 051, zapsaný v nadačním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N
1749;

Netradiční zážitek

zážitek s Patronem, který je Podporovateli zprostředkován za
splnění pravidel stanovených těmito Pravidly;

Nutná údržba

se rozumí pravidelná údržba potřebná k zachování vlastností
platformy Donio, je prováděna z iniciativy Donio.cz, nejedná
se o reakci na jakoukoli závadu a jedná se o časové období,
po které je platforma Donio zcela nebo zčásti nedostupná;

Občanský zákoník

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

Obsah

jakékoli fotografie, či videa, případně jiné obsahové prvky,
které Registrovaný uživatel nahraje na Donio, zejména
v rámci organizace Dobročinné sbírky či Dobrovýzvy;

Osobní údaj

jakékoli informace o Subjektu údajů, na jejichž základě jej lze
přímo či nepřímo identifikovat;

Patron

fyzická nebo právnická osoba, která se účastní na určité
Dobročinné sbírce formou zvyšování povědomí o jejím
konání a zvyšování zájmu o poskytování Darů na ní, a to
zejména přislíbením Netradičního zážitku;

Podporovatel

fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje v rámci
Dobrozvyku Dar Nadačnímu fondu;

Platební instituce

obchodní společnost ComGate Payments, a.s., IČO: 279 24
505, se sídlem Jankovcova 1596/14a, Holešovice, 170 00 Praha
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7, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod sp. zn. B 17614;
Příjemce

fyzická nebo právnická osoba, v jejíž prospěch je pořádána
Dobročinná sbírka, případně Zakladatel, na jehož návrh
Donio.cz pořádá Dobročinnou sbírku ve prospěch
Skutečného příjemce, který (i) podléhá jeho rodičovské
odpovědnosti, (ii) jehož je poručníkem či opatrovníkem, (iii)
který je v jeho péči (iv), který z jiného důvodu nemohl sám
navrhnout pořádání Dobročinné sbírky ve vlastní prospěch.

Příspěvek na provoz

je částka Uživatele na provoz platformy Donio a fungování
Donio.cz, který je možný poskytnout současně s Darem na
Dobročinnou sbírku; Na Příspěvky na provoz se přiměřeně
uplatní právní úprava darování upravena v § 2055 a násl.
Občanského zákoníku;

Skutečný příjemce

fyzická osoba, v jejíž prospěch je pořádána Dobročinná
sbírka, která však nemůže být ze zákonného, či faktického
důvodu
příjemcem
peněžních
prostředků
z takové
Dobročinné sbírky;

Služba

spočívá v bezplatném poskytnutí platformy Donio a dalších s
ní souvisejících služeb, zejména ve formě zakládání a
pořádání Dobročinných sbírek, umožnění přispívání na
Dobročinné sbírky, umožnění využití Dobrozvyku či
Dobrovýzvy, a to vše elektronickou formou na síti Internet;

Smlouva o vyplacení
výtěžku

smlouva mezi Donio.cz a Příjemcem, týkající se vyplacení
výtěžku z Dobročinné sbírky;

Subjekty údajů

fyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje, nejčastěji půjde
Uživatele a Příjemce;

Registrovaný uživatel

Uživatel Donio, kterému byl na základě úspěšné registrace
zřízen Uživatelský účet k Donio; Zakladatel musí být
Registrovaný uživatel;

Uživatel

jakýkoliv návštěvník webových stránek Donio, fyzická či
právnická osoba, která jakkoli využívá Službu, zejména může
jít také o Registrovaného uživatele nebo Dárce;

Uživatelský účet

účet k Donio, zřízený za těchto Pravidel výlučně za účelem
užívání Služby buď na základě registrace Uživatele,
prostřednictvím účtu Uživatele na sociální síti Facebook po
kliknutí na tlačítko „Přihlášení přes facebook“; Zakladatel
musí mít zřízený Uživatelský účet; Dárce může mít zřízený
Uživatelský účet;

Uživatelský příspěvek

znamená přidávání, vytváření, nahrávání, předkládání,
distribuování, shromažďování nebo uveřejňování obsahu,
videí, audioklipů, písemných komentářů, dat, textů, fotografií,
software, skriptů, grafiky nebo jiných informací na platformě
Donio Uživateli.
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Zakladatel

Zákon o
sbírkách

fyzická nebo právnická osoba, na základě jejíhož návrhu
pořádá Donio.cz Dobročinnou sbírku či Dobrovýzvu ve
prospěch Příjemce;
veřejných

zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně
některých zákonů;

(Donio.cz a Uživatel dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“)
1.

PROHLÁŠENÍ, PŘEDMĚT SMLOUVY, OBSAH SLUŽBY

1.1. Donio.cz. Donio.cz pořádá Dobročinné sbírky, jejichž cílem je opatření peněžních
prostředků pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární
nebo charitativní povahy. Tyto Dobročinné sbírky Donio.cz pořádá buď na návrh
Zakladatele, či z vlastní činnosti.
1.2. Činnost Donio.cz. Při zakládání, organizaci, financování, propagaci a ukončení
veřejných sbírek postupuje Donio.cz v souladu se Zákonem o veřejných sbírkách.
1.3. Evidence sbírek Donio.cz. Ministerstvo vnitra eviduje veřejné sbírky konané
Donio.cz podle Zákona o veřejných sbírkách pod označením „pomoc lidem v těžké
situaci a podpora právnických osob“ pod tímto odkazem a pod označením „na
prevenci, pomoc a podporu“ pod tímto odkazem.
1.4. Nadační fond. Nadační fond provozuje činnost, jež odpovídá účelu, pro který byl
založen. Tím je především pomoc lidem ve složitých životních situacích; úhrada
rehabilitačních péčí; úhrada zdravotních pomůcek; podpora lidem se zdravotním
handicapem; podpora rodin, které přišly o jednoho nebo oba rodiče; podpora matek
samoživitelek; podpora kultury; kulturních produkcí a kulturních zařízení; podpora
umělců; podpora zdravotnického personálu a zdravotnických zařízení; podpora
osob/organizací při mimořádných situacích; organizování dobročinných akcí;
provozování internetového portálu; podpora právnických osob, které se zaměřují na
pomoc: dětem, seniorům, zvířatům, zdravotně handicapovaným osobám, lidem
v těžké životní situaci, lidem bez domova, matkám samoživitelkám; poskytování
pomoci při mimořádných událostech; podpora a pomoc v oblasti: výchovné a
vzdělávací, tělovýchovné a sportovní; pomoc v oblasti životního prostředí; podpora
neziskových projektů v oblasti komunitního života.
1.5. Prohlášení Uživatele. Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že:
1.5.1.

je plně způsobilý k právním úkonům,

1.5.2.

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

1.5.3.

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

1.5.4.

bude používat Službu pouze k účelu, k němuž je určena, zejména k
přispívání na Dobročinné sbírky, organizaci Dobročinné sbírky, využití
Dobrozvyku či organizaci Dobrovýzvy,

1.5.5.

se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s těmito Pravidly,
bezvýhradně s nimi souhlasí a nebude používat Službu v rozporu s platnými
Pravidly.

1.6. Závazky Smluvních stran. Donio.cz poskytuje Uživateli bezplatně Službu v souladu
s těmito Pravidly. Uživatel přijímá Službu v souladu s těmito Pravidly.
1.7. Obsah Služby. Poskytnutím Služby se zejména rozumí:
1.7.1.

právo Uživatele užívat Službu;
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1.7.2.

právo Registrovaného uživatele mít zřízen a využívat Uživatelský účet;

1.7.3.

právo Registrovaného
Dobrovýzvy;

1.7.4.

právo Uživatele přispívat na Dobročinné sbírky, či Dobrovýzvy;

1.7.5.

právo Uživatele využívat Dobrozvyk;

uživatele

organizovat

Dobročinné

sbírky,

či

a to vše v souladu s těmito Pravidly.
1.8. Věk Uživatele. Donio.cz prohlašuje, že Služba není určená osobám mladším 16 let.
2.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Povinnost registrace. Registrace je nutnou podmínkou k řádnému využívání
některých částí Služby. Pokud se Uživatel rozhodne stát Zakladatelem a organizovat
Dobročinnou sbírku či Dobrovýzvu, je povinen zřídit si Uživatelský účet.
2.2. Oprávnění registrace. Uživatel, který se rozhodne přispět na Dobročinnou sbírku či
Dobrovýzvu je oprávněn provést registraci Uživatelského účtu.
2.3. Registrace Uživatele prostřednictvím registračního formuláře. Jedním ze
způsobů registrace je vyplnění registračního formuláře na stránkách
https://www.donio.cz/registrace. Po vyplnění registračního formuláře je Uživateli
zaslán e-mail s potvrzovacím odkazem. Kliknutím na odkaz zaslaný Uživateli do
e-mailu je registrace dokončena. Okamžikem registrace je Uživateli zřízen jeho
Uživatelský účet a stává se Registrovaným uživatelem.
2.4. Registrace Uživatele prostřednictvím Facebooku. Druhým ze způsobů registrace
je využití účtu Uživatele na sociální síti Facebook, prostřednictvím kliknutí na tlačítko
„Přihlášení přes facebook“. Okamžikem registrace je Uživateli zřízen jeho Uživatelský
účet a stává se Registrovaným uživatelem.
2.5. Správnost, úplnost údajů a aktualizace. Registrovaný uživatel se tímto zavazuje
uvést v registračním formuláři i ve svém zřízeném Uživatelském účtu správné Osobní
údaje o své osobě. Tyto údaje má Registrovaný uživatel povinnost aktualizovat podle
platného stavu. Registrovaný uživatel má zároveň právo údaje v průběhu užívání
Služby měnit a doplňovat.
2.6. Ohlašovací povinnost při zneužití přístupových údajů. Registrovaný uživatel je
povinen bezodkladně oznámit Donio.cz jakékoli zneužití nebo i jen pokus o zneužití
jeho přístupových údajů a současně je povinen zvolit si bezodkladně nové přístupové
údaje k Uživatelskému účtu. Registrovaný uživatel je povinen zvolit bezpečné heslo.
2.7. Více Uživatelů. Donio.cz může na žádost Uživatele zřídit více uživatelských přístupů
pro jeden Uživatelský účet. V takovém případě platí, že za jakékoliv porušení těchto
Pravidel, které lze přisoudit pouze konkrétnímu Uživatelskému účtu, nikoli konkrétní
osobě, odpovídá Uživatel, který Uživatelský účet zřídil.
3.

DOBROČINNÁ SBÍRKA

3.1. Návrh na zahájení Dobročinné sbírky. Zakladatel, jakožto Registrovaný uživatel je
oprávněn učinit Donio.cz návrh na zahájení a následné pořádání Dobročinné sbírky.
Donio.cz však nemá povinnost Dobročinnou sbírku na návrh Zakladatele zahájit.
3.2. Způsob zahájení Dobročinné sbírky. Zakladatel může podat návrh na zahájení
Dobročinné sbírky kliknutím na tlačítko „Začít vybírat“ nebo obdobně textované
tlačítko. Po kliknutí na toto tlačítko je Zakladatel přesměrován do rozhraní pro tvorbu
návrhu, který je vytvořen a podán na základě vyplnění nutných informací během
jednotlivých kroků.
3.3. Základní informace. V prvním kroku je Zakladatel povinen vyplnit osobní údaje
označené Donio.cz jako nezbytné.
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3.4. Obsah Dobročinné sbírky. Ve druhém kroku je Zakladatel povinen nahrát obsah
Dobročinné sbírky, v rozsahu nezbytném požadovaném Donio.cz.
3.5. Osobní údaje. Ve třetím kroku je Zakladatel povinen uvést nezbytné údaje ke své
identifikaci, zpravidla jméno, příjmení, bydliště a datum narození a dále je Zakladatel
povinen uvést typ osoby, která bude Příjemcem. V závislosti na typu osoby Příjemce
má pak Zakladatel povinnost identifikovat Příjemce v rozsahu požadovaném
Donio.cz.
3.6. Ověření. Ve čtvrtém kroku má Zakladatel v závislosti na tom, zda je současně
Příjemcem a zda je Příjemce právnickou či fyzickou osobou odlišné povinnosti.
3.6.1.

V případě, že je Zakladatel současně Příjemcem a je Fyzická osoba, má
zakladatel:
● povinnost prokázat jeho identitu jedním ze způsobů nabízených
Donio.cz, zpravidla je možné prokázat identitu prostřednictvím ID
Guard, bankovní identitu či národní identitu, nebo nahráním fotografie
přední a zadní strany občanského průkazu, nebo pasu.
● právo nahrát další dokumenty, které mohou být rozhodné pro
posouzení a schválení návrhu na zahájení Dobročinné sbírky, jejichž
výčet se mění v důsledku zvolené kategorie v prvním kroku (např. Kopie
lékařských/veterinárních
záznamů;
Cenová
nabídka
zákroků/léčby/pomůcek/produktů Kopii dokumentů ohledně evidence
na ÚP; potvrzení o pobírání rodičovského příspěvku/mateřské),
● povinnost uvést číslo bankovního účtu, na který bude vyplacen výtěžek
z Dobročinné sbírky;
● povinnost nahrát doklad o vlastnictví bankovního účtu, na který bude
vyplacen výtěžek z Dobročinné sbírky.

3.6.2.

3.6.3.

V případě, že je Zakladatel současně Příjemcem a je Právnická osoba, má
zakladatel:
●

povinnost prokázat identitu osoby oprávněné za něj jednat, a to jedním
ze způsobů nabízených Donio.cz, zpravidla je možné prokázat identitu
prostřednictvím ID Guard, bankovní identitu či národní identitu, nebo
nahráním fotografie přední a zadní strany občanského průkazu, nebo
pasu,

●

právo nahrát další dokumenty, které mohou být rozhodné pro
posouzení a schválení návrhu na zahájení Dobročinné sbírky, jejichž
výčet se mění v důsledku zvolené kategorie v prvním kroku (např. Kopie
lékařských/veterinárních
záznamů;
Cenová
nabídka
zákroků/léčby/pomůcek/produktů Kopii dokumentů ohledně evidence
na ÚP; potvrzení o pobírání rodičovského příspěvku/mateřské),

●

povinnost uvést číslo bankovního účtu, na který bude vyplacen výtěžek
z Dobročinné sbírky,

●

povinnost nahrát doklad o vlastnictví bankovního účtu, na který bude
vyplacen výtěžek z Dobročinné sbírky.

V případě, že Zakladatel je právnická osoba, ale není současně Příjemcem,
má Zakladatel v případě, že Příjemce je právnická osoba:
● povinnost prokázat identitu Zakladatele (osoby oprávněné jednat za
Zakladatele) jedním ze způsobů nabízených Donio.cz, zpravidla je
možné prokázat identitu prostřednictvím ID Guard, bankovní identitu či
národní identitu, nebo nahráním fotografie přední a zadní strany
občanského průkazu (osoby oprávněné za Zakladatele jednat), nebo
pasu,
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● povinnost prokázat identitu Příjemce (osoby oprávněné jednat za
Příjemce) nahráním fotografie přední a zadní strany občanského
průkazu, nebo pasu,
● právo nahrát další dokumenty, které mohou být rozhodné pro
posouzení a schválení návrhu na zahájení Dobročinné sbírky, jejichž
výčet se mění v důsledku zvolené kategorie v prvním kroku (např. Kopie
lékařských/veterinárních
záznamů;
Cenová
nabídka
zákroků/léčby/pomůcek/produktů Kopii dokumentů ohledně evidence
na ÚP; potvrzení o pobírání rodičovského příspěvku/mateřské),
● povinnost uvést číslo bankovního účtu, na který bude vyplacen výtěžek
z Dobročinné sbírky;
● povinnost nahrát doklad o vlastnictví bankovního účtu, na který bude
vyplacen výtěžek z Dobročinné sbírky;
● povinnost čestně prohlásit, že mu byl udělen výslovný souhlas ze strany
osoby oprávněné jednat za Příjemce, ke zpracování Citlivých údajů a
souvisejících dokumentů a nahrání jejího občanského průkazu za
účelem založení Dobročinné sbírky.
3.6.4.

V případě, že Zakladatel je právnická osoba, ale není současně Příjemcem,
má Zakladatel v případě, že Příjemce je fyzická osoba:
● povinnost prokázat identitu Zakladatele (osoby oprávněné za
Zakladatele jednat) jedním ze způsobů nabízených Donio.cz, zpravidla
je možné prokázat identitu prostřednictvím ID Guard, bankovní identitu
či národní identitu, nebo nahráním fotografie přední a zadní strany
občanského průkazu, nebo pasu,
● povinnost prokázat identitu Příjemce nahráním fotografie přední a
zadní strany jeho občanského průkazu, nebo pasu,
● právo nahrát další dokumenty, které mohou být rozhodné pro
posouzení a schválení návrhu na zahájení Dobročinné sbírky, jejichž
výčet se mění v důsledku zvolené kategorie v prvním kroku (např. Kopie
lékařských/veterinárních
záznamů;
Cenová
nabídka
zákroků/léčby/pomůcek/produktů Kopii dokumentů ohledně evidence
na ÚP; potvrzení o pobírání rodičovského příspěvku/mateřské),
● povinnost uvést číslo bankovního účtu, na který bude vyplacen výtěžek
z Dobročinné sbírky;
● povinnost nahrát doklad o vlastnictví bankovního účtu, na který bude
vyplacen výtěžek z Dobročinné sbírky;
● povinnost čestně prohlásit, že mu byl udělen výslovný souhlas ze strany
Příjemce, ke zpracování Citlivých údajů a souvisejících dokumentů
Příjemce a nahrání občanského průkazu Příjemce za účelem založení
Dobročinné sbírky.

3.6.5.

V případě, že Zakladatel je fyzická osoba, ale není současně Příjemcem, má
Zakladatel v případě, že Příjemce je fyzická osoba:
● povinnost prokázat identitu Zakladatele jedním ze způsobů nabízených
Donio.cz, zpravidla je možné prokázat identitu prostřednictvím ID
Guard, bankovní identitu či národní identitu, nebo nahráním fotografie
přední a zadní strany občanského průkazu Zakladatele, nebo pasu,
● povinnost prokázat identitu Příjemce nahráním fotografie přední a
zadní strany občanského průkazu, nebo pasu,

8

● právo nahrát další dokumenty, které mohou být rozhodné pro
posouzení a schválení návrhu na zahájení Dobročinné sbírky, jejichž
výčet se mění v důsledku zvolené kategorie v prvním kroku (např. Kopie
lékařských/veterinárních
záznamů;
Cenová
nabídka
zákroků/léčby/pomůcek/produktů Kopii dokumentů ohledně evidence
na ÚP; potvrzení o pobírání rodičovského příspěvku/mateřské),
● povinnost uvést číslo bankovního účtu, na který bude vyplacen výtěžek
z Dobročinné sbírky;
● povinnost nahrát doklad o vlastnictví bankovního účtu, na který bude
vyplacen výtěžek z Dobročinné sbírky;
● povinnost čestně prohlásit, že mu byl udělen výslovný souhlas ze strany
Příjemce, ke zpracování Citlivých údajů a souvisejících dokumentů a
nahrání občanského průkazu Příjemce za účelem založení Dobročinné
sbírky.
3.6.6.

V případě, že Zakladatel je fyzická osoba, ale není současně Příjemcem, má
Zakladatel v případě, že Příjemce je právnická osoba:
● povinnost Zakladatele prokázat jeho identitu jedním ze způsobů
nabízených Donio.cz, zpravidla je možné prokázat identitu
prostřednictvím ID Guard, bankovní identitu či národní identitu, nebo
nahráním fotografie přední a zadní strany občanského průkazu, nebo
pasu,
● povinnost prokázat identitu Příjemce (osoby oprávněné jednat za
Příjemce) nahráním fotografie přední a zadní strany občanského
průkazu, nebo pasu,
● právo nahrát další dokumenty, které mohou být rozhodné pro
posouzení a schválení návrhu na zahájení Dobročinné sbírky, jejichž
výčet se mění v důsledku zvolené kategorie v prvním kroku (např. Kopie
lékařských/veterinárních
záznamů;
Cenová
nabídka
zákroků/léčby/pomůcek/produktů Kopii dokumentů ohledně evidence
na ÚP; potvrzení o pobírání rodičovského příspěvku/mateřské),
● povinnost uvést číslo bankovního účtu, na který bude vyplacen výtěžek
z Dobročinné sbírky;
● povinnost nahrát doklad o vlastnictví bankovního účtu, na který bude
vyplacen výtěžek z Dobročinné sbírky;
● povinnost čestně prohlásit, že mu byl udělen výslovný souhlas ze strany
osoby oprávněné jednat za Příjemce, ke zpracování Citlivých údajů a
souvisejících dokumentů a nahrání jejího občanského průkazu za
účelem založení Dobročinné sbírky.

3.7. Ověřování identity Zakladatele a Příjemce. Donio.cz umožní Zakladateli či Příjemci
prokázat jejich identitu alespoň jedním způsobem (ID Guard, bankovní identitu či
národní identitu, nebo nahráním fotografie přední a zadní strany občanského
průkazu, nebo pasu). Donio.cz nemá povinnost nabízet veškeré uvedené způsoby
ověření identity. Donio.cz si vyhrazuje právo odmítnout ověření identity Zakladatele
či Příjemce, a to v jakémkoliv případě a bez udání důvodu.
3.8. Ověření Zakladatelé a Příjemci. Donio.cz může v určitých případech prominout
Zakladateli či Příjemci povinnost ověření identity, pokud bude mít jeho identitu za
prokázanou.
3.9. Kontrola před odesláním. V posledním kroku Zakladatel může uvést doplňující
nastavení a informace týkající se Dobročinné sbírky.
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3.10. Schválení a zahájení Dobročinné sbírky. Po dokončení posledního kroku je návrh
Dobročinné sbírky odeslán Donio.cz. Donio.cz prověří veškeré podklady a návrh na
založení Dobročinné sbírky buď schválí, zamítne nebo vyzve Zakladatele, aby
odstranil nedostatky návrhu.
3.11. Neschválení Dobročinné sbírky. V případě, že Dobročinná sbírka nebude
z jakéhokoli důvodu schválena do 30 dnů ode dne zaslání návrhu Dobročinné sbírky
Donio.cz, považuje se za neschválenou.
3.12. Schválení Dobročinné sbírky. V případě, že Dobročinná sbírka bude schválena,
dojde k jejímu zahájení podle doby jejího spuštění zvolené Zakladatelem
v posledním kroku návrhu na zahájení Dobročinné sbírky dle těchto Pravidel.
3.13. Odpovědnost za Obsah Zakladatele. Zakladatel zcela odpovídá za Obsah, který
může být do Donio vložen. Lze použít pouze takový Obsah, který odpovídá platným
právním předpisům, těmto Pravidlům a zejména nezasahuje do práv třetích osob
(zejm. práv na ochranu osobnosti, autorských práv, práv s autorským právem
souvisejícím, či jiných práv k duševnímu vlastnictví). Zakladatel se zavazuje získat
veškerá oprávnění, souhlas či licence k autorským právům, či jiným právům
duševního vlastnictví, právům osobní povahy či jakýmkoliv jiným obdobným právům
třetích osob, pokud jsou taková práva používána, nebo by mohla být narušena v
rámci přidaného Obsahu Zakladatele.
3.14. Následky porušení povinností vztahujících se k Obsahu Zakladatele. Pokud
Zakladatel jakkoli poruší ustanovení těchto Pravidel vztahující se k jeho Obsahu,
zejména pokud neoprávněně zasáhne do práv třetích osob, je povinen nahradit
Donio.cz jakoukoli majetkovou či nemajetkovou újmu způsobenou v důsledku
takového porušení. Není porušením těchto Pravidel, pokud Služba není poskytována
řádně (zejména není-li založena a pořádána, nebo je-li přerušena či zrušena
Dobročinná sbírka či Dobrovýzva) z důvodu nekvalitního, neúplného nebo dokonce
nelegálního Obsahu Zakladatele.
4.

PRŮBĚH A UKONČENÍ DOBROČINNÉ SBÍRKY

4.1. Spuštění Dobročinné sbírky ihned. Pokud Zakladatel zvolil v posledním kroku
návrhu na zahájení Dobročinné sbírky dle těchto Pravidel možnost spuštění
Dobročinné sbírky „Ihned po schválení“, dojde k jejímu spuštění bez zbytečného
odkladu po schválení Dobročinné sbírky.
4.2. Spuštění Dobročinné sbírky později. Pokud zvolil možnost „Později“, dojde k jejímu
spuštění v okamžiku, kdy Zakladatel udělí pokyn Donio.cz ke spuštění Dobročinné
sbírky. Pokud nebude takový pokyn udělen do 1 roku ode dne schválení Dobročinné
sbírky, dojde k odstranění Dobročinné sbírky.
4.3. Doba trvání Dobročinné sbírky. Dobročinná sbírka trvá od okamžiku jejího spuštění
dle předchozího odstavce, po dobu trvání zvolenou Zakladatelem v posledním kroku
tvorby návrhu na zahájení Dobročinné sbírky dle těchto Pravidel.
4.4. Ukončení Dobročinné sbírky. Dobročinná sbírka je zpravidla ukončena uplynutím
doby jejího trvání. Dokončené Dobročinné sbírky jsou zveřejňovány na platformě
Donio.
4.5. Ukončení Dobročinné sbírky před uplynutím doby jejího trvání. Dobročinná
sbírka může být ukončena i před uplynutím doby jejího trvání, a to zejména z
důvodu dosažení Cílové částky. Donio.cz si vyhrazuje právo ukončit z vlastního
rozhodnutí Dobročinnou sbírku i před uplynutím doby, jež byla stanovena pro její
konání (např. z důvodů porušení pravidel dle těchto Pravidel).
4.6. Úspěšnost Dobročinné sbírky. Během doby trvání Dobročinné sbírky, nebo po jejím
uplynutí dle předchozího odstavce vyhodnotí Donio.cz její úspěšnost. Dobročinná
sbírka se považuje za úspěšnou:
4.6.1.

pokud bylo dosaženo Cílové částky, nebo
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4.6.2.

pokud je ukončena z důvodu uplynutí doby trvání, aniž by bylo dosaženo
Cílové částky, ale Příjemce prokáže Donio.cz, že vybrané příspěvky pomohou
dosáhnout účelu Dobročinné sbírky alespoň částečně,

4.6.3.

pokud o úspěšnosti Dobročinné sbírky rozhodne Donio.cz, ačkoli nebyly
splněny předchozí dva předpoklady.

4.7. Neúspěšnost Dobročinné sbírky. Dobročinná sbírka není úspěšná a Donio.cz tedy
nemá povinnost vyplatit výtěžek z takové Dobročinné sbírky, pokud byla ukončena
ze strany Donio.cz (např. z důvodu porušení pravidel dle těchto Pravidel). V takovém
případě budou Dárci na danou Dobročinnou sbírku kontaktováni za účelem přesunu
jimi poskytnutých Darů do Dobročinné sbírky se stejným či obdobným účelem.
4.8. Splnění podmínek pro výplatu výtěžku Dobročinné sbírky. V případě, že je
Dobročinná sbírka úspěšná, je Příjemce povinen uzavřít Smlouvu o vyplacení
výtěžku s Donio.cz.
4.9. Způsob výplaty výtěžku Dobročinné sbírky. Donio.cz má povinost:
4.9.1.

poskytnout čistý výtěžek z Dobročinné sbírky převodem na předem
určený bankovní účet, a to v okamžiku účinnosti Smlouvy o vyplacení
výtěžku; a/nebo

4.9.2.

uhradit cenu věci a/nebo služby, jež má být zakoupena pro splnění účelu
Dobročinné sbírky, a to v okamžik potvrzení přijetí dokladů (faktur, či
obdobných daňových dokladů) zaslaných Příjemcem Donio.cz, a/nebo

4.9.3.

opatřit věc potřebnou pro naplnění účelu Dobročinné sbírky a tuto převede
do vlastnictví Příjemce, případně obstará a umožní Příjemci čerpat službu
potřebnou pro naplnění účelu Dobročinné sbírky.

4.10. Závazek Donio.cz převést veškeré vybrané Dary. Donio.cz se zavazuje převést
Příjemci veškeré Dary získané od Dárců v rámci konkrétní Dobročinné sbírky. Tímto
však není dotčeno právo na získávání Darů na provoz na činnost Donio.cz ve smyslu
ustanovení těchto Pravidel.
5.

PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S DOBROČINNOU SBÍRKOU

5.1. Povinnost Příjemce k nakládání s výtěžkem. Příjemce musí použít výtěžek z
Dobročinné sbírky nebo poskytnutou věc a/nebo čerpanou službu výhradně ke
stanovenému účelu Dobročinné sbírky. Plnění této povinnosti kdykoli bezodkladně
prokáže Donio.cz a/nebo Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s § 24 odst. 5
Zákona o veřejných sbírkách.
5.2. Povinnost Příjemce doložit nakládání s výtěžkem. Příjemce musí použití výtěžku z
Dobročinné sbírky (např. zakoupení rehabilitace, či invalidního vozíku) výhradně ke
stanovenému účelu Dobročinné sbírky písemně doložit (např. fakturou, účtenkou
atd.) Donio.cz, a to nejpozději do 90 dnů od vynaložení konkrétní části výtěžku. V
případě, že Příjemce nevyčerpal výtěžek na stanovený účel Dobročinné sbírky, je
povinen do 90 dnů ode dne vyplacení výtěžku prokázat Donio.cz, že je výtěžek stále
k dispozici na jeho bankovním účtu. Pokud nedojde ani po této době k vyčerpání
výtěžku pro stanovený účel Dobročinné sbírky, trvá povinnost tato povinnost
Příjemce do splnění.
5.3. Následky porušení povinnosti Příjemce k nakládání s výtěžkem. V případě, že
Příjemce poruší některou ze svých povinností stanovených v předchozím odst. 5.1 a
5.2 těchto Pravidel, vyzve jej Donio.cz, aby bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů
ode dne doručení takové výzvy prokázal, že výtěžek z Dobročinné sbírky byl použit ke
stanovenému účelu Dobročinné sbírky. Pokud tak v uvedené lhůtě neučiní, je
povinen vrátit Donio.cz vyplacený výtěžek v plné výši.
5.4. Práva Donio.cz. Donio.cz je v souvislosti s výběrem peněžních prostředků v rámci
Dobročinné sbírky oprávněn veškeré Zakladatelem předané údaje použít pro
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informování veřejnosti o Dobročinné sbírce na platformě Donio nebo na sociálních
sítích Donio.cz (zejména Facebook, Twitter a Instagram). Pro takový účel je Donio.cz
oprávněn využít rovněž fotografie nebo jiné záznamy a údaje osobní povahy, které
mu budou Zakladatelem poskytnuty.
5.5. Správnost a úplnost poskytnutých údajů. Zakladatel si je vědom následků
vyplývajících z platných právních předpisů, zejména dle (i) Zákona o veřejných
sbírkách, (ii) Občanského zákoníku, (iii) zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku,
v účinném znění, pro případ, kdy kterýkoliv z jím poskytnutých údajů se projeví, byť
jen zčásti, jako neúplný, nepravdivý, chybný nebo zavádějící, popřípadě rozporný s
právními předpisy nebo zasahuje do práv třetích osob.
5.6. Obsah popisu Dobročinné sbírky. Zakladatel, na jehož návrh byla spuštěna
Dobročinná sbírka, se zavazuje nezveřejňovat v popisu Dobročinné sbírky žádné
nemravné, pohoršující, rasistické či podobné informace nebo dokumenty. Donio.cz si
vyhrazuje právo na zrušení Dobročinné sbírky, která by jakékoliv takové informace
nebo materiály obsahovala.
5.7. Dobročinná sbírka po jejím ukončení. Zakladatel a Příjemci jsou srozuměni s tím,
že informace o Dobročinné sbírce budou zveřejněny na platformě Donio nejen po
dobu jejího trvání, ale dále až po dobu deseti let od jejího ukončení. Důvodem je
způsob fungování platformy Donio, dobré jméno Donio.cz a oprávněný zájem
Donio.cz na informovanosti potenciálních i minulých Dárců. K tomu může každý
Zakladatel či Příjemce vznést námitku.
5.8. Závazek Zakladatele získat souhlas třetích osob. Zakladatel je povinen informovat
veškeré osoby, jejichž osobní údaje, autorská práva, zachycení osobní povahy, či
jakákoli další obdobná práva jsou užita v rámci Dobročinné sbírky, zejména tak, že
jsou uveřejněny a/nebo jinak sděleny veřejnosti a získat jejich souhlas, či případně
příslušné licence k takovému užití, a to na dobu uvedenou v předchozím odstavci.
5.9. Odpovědnost Zakladatele za škodu. V případě, že dojde k porušení povinností
Zakladatele dle předchozích odst. 5.7 a 5.8 těchto Pravidel, je Zakladatel povinen
nahradit Donio.cz veškerou majetkovou i nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku
takového porušení.
6.

PŘISPÍVÁNÍ NA DOBROČINNOU SBÍRKU

6.1. Dar. Uživatel může přispět na jakoukoli Dobročinnou sbírku vystavenou na
platformě Donio prostřednictvím zadání vlastní e-mailové adresy a následným
kliknutím na tlačítko „Přispět“. Donio.cz se zavazuje předat Příjemci Dobročinné
sbírky Dar Uživatele v plné výši.
6.2. Příspěvky na provoz. Uživatelé mohou při poskytování Daru rovněž přispět na
provoz platformy Donio a fungování Donio.cz prostřednictvím Darů na provoz. Na
tyto Příspěvky na provoz se přiměřeně uplatní právní úprava darování upravená v §
2055 a násl. Občanského zákoníku.
6.3. Poskytnutí Daru. Stisknutím tlačítka “Přispět” je uzavřena darovací smlouva mezi
Donio.cz a Uživatelem dle těchto Pravidel.
6.4. Prohlášení o identifikaci Smluvních stran. Pro vyloučení veškerých pochybností
prohlašují Smluvní strany, že považují identifikaci Uživatele prostřednictvím jeho
e-mailové adresy za dostatečně určitou a srozumitelnou, pro účely vzniku závazku
mezi Donio.cz a Uživatelem, jakožto Dárcem.
6.5. Výše Daru. Uživatel může poskytnout Dar buď v předem předdefinované výši, nebo
v jakékoli jiné jím zvolené výši.
6.6. Způsob platby Daru. Dar, včetně případného Příspěvku na provoz je možné hradit
buď převodem na samostatný účet Donio.cz, který je zřízený pro danou
Dobročinnou sbírku, či prostřednictvím Apple Pay nebo platby kartou.

12

6.7. Vystavení potvrzení o Daru a Příspěvku na provoz. Donio.cz vystaví bezplatně
potvrzení o poskytnutí Daru a Příspěvku na provoz. Pro získání tohoto potvrzení musí
Dárce zakliknout kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a následně zadat
požadované informace. Požadované informace se liší v závislosti na tom, zda je
Dárce fyzickou, či právnickou osobou.
6.7.1.

Pokud je Dárce fyzickou osobou, tak musí zadat:
● jméno a příjmení,
● adresu trvalého bydliště, včetně státu,
● datum narození.

6.7.2.

Pokud je Dárce právnickou osobou, tak musí zadat:
● název,
● adresu sídla, včetně státu,
● identifikační číslo.

6.8. Kdy není možné odečíst Příspěvek na provoz od daňového základu. Prosím
vezměte na vědomí, že v případech platby kartou a platby přes Apple pay není
možné vystavit potvrzení o Příspěvku na provoz, na částku, která byla uhrazena jako
Příspěvek na provoz. Příspěvek na provoz není možné využít jako daňově
odčitatelnou položku pro daňové přiznání. Je tomu tak z toho důvodu, že peníze jsou
provedeny přes Platební instituci a část odpovídající Daru Platební instituce zašle na
účet Dobročinné sbírky a část odpovídající Příspěvku na provoz zašle na provozní
účet Donio.cz.
6.9. Kdy je možné odečíst Příspěvek na provoz od daňového základu. V případě, kdy
je platba Příspěvku na provoz provedena bankovním převodem společně s Darem,
bude vystaveno potvrzení o Daru na obě částky dohromady (Dar a Příspěvek na
provoz). Donio.cz si odečte částku odpovídající výši Příspěvku na provoz z účtu
Dobročinné sbírky. Takový postup je v souladu se Zákonem o veřejných sbírkách.
6.10. Vystavení certifikátu dobrosti. Donio.cz dále poskytuje možnost bezplatného
vystavení tzv. certifikátu dobrosti, který může Dárce darovat třetí osobě.
7.

DOBROVÝZVA

7.1. Založení Dobrovýzvy. Registrovaný uživatel má možnost v rámci konkrétní
Dobročinné sbírky vytvořit Dobrovýzvu, a to prostřednictvím kliknutí na tlačítko
“Přidat dobrovýzvu”. Po kliknutí na toto tlačítko je Registrovaný uživatel přesměrován
do rozhraní pro tvorbu Dobrovýzvy, která je vytvořena a zveřejněna na základě
vyplnění nutných informací během tří kroků.
7.2. Základní informace. V prvním kroku je Registrovaný uživatel povinen vyplnit název
Dobrovýzvy. Dále je Registrovaný uživatel oprávněn vyplnit cílovou částku
Dobrovýzvy.
7.3. Obsah Dobročinné sbírky. V druhém kroku je Registrovaný uživatel povinen nahrát
obsah Dobrovýzvy, který tvoří popis toho, proč je Dobrovýzva zakládána a případně i
fotografie, kterými může udělat Dobrovýzvu osobnější.
7.4. Kontrola a odeslání. V posledním kroku je Registrovaný uživatel povinen zadat jeho
jméno a zkontrolovat již zadané údaje. Po kliknutí na tlačítko “Zveřejnit” dojde k
vygenerování odkazu na Dobrovýzvu a ke zveřejnění Dobrovýzvy pro osoby, které se
na platformu Donio dostanou skrze vygenerovaný odkaz.
7.5. Zveřejnění Dobrovýzvy u Dobročinné sbírky. V okamžik, kdy Dary poskytnuté na
Dobrovýzvu dosáhnout částky 1 000,- Kč, dojde ke zveřejnění Dobrovýzvy v detailu
nadřazené Dobročinné sbírky, čímž bude umožněno zobrazení Dobrovýzvy i těm
osobám, kterým nebyl poskytnut vygenerovaný odkaz.
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7.6. Přispívání na Dobrovýzvu. Dárci mohou přispět na Dobrovýzvu prostřednictvím
tlačítka “Přispět” zobrazovaného v rámci Dobrovýzvy. Veškeré Dary poskytnuté skrze
Dobrovýzvu se automaticky přičítají k Dobročinné sbírce, v rámci které je Dobrovýzva
vytvořena.
7.7. Ukončení Dobrovýzvy. Dobrovýzva trvá maximálně po dobu trvání Dobročinné
sbírky, v rámci které je vytvořena. Po uplynutí doby trvání Dobročinné sbírky je
Dobrovýzva ukončena. Dobrovýzva může být Zakladatelem ukončena i dříve, než
dojde k ukončení Dobročinné sbírky..
7.8. Podmínky Dobrovýzvy. Na Dobrovýzvu se dále přiměřeně použijí ustanovení těchto
Podmínek vztahující se na Dobročinné sbírky, zejména ustanovení odst. 3.14 až 3.15,
5.5 až 5.7 a 4.7 až 4.12 těchto Pravidel.
8.

DOBROZVYK

8.1. Dobrozvyk. Uživatel má možnost účastnit se v projektu Dobrozvyk a stát se tak
Podporovatelem. Účast na projektu Dobrozvyk spočívá v tom, že Podporovatel
požádá Nadační fond prostřednictvím platformy Donio o provedení pravidelného
nadačního příspěvku v určité výši ve prospěch některé Dobročinné sbírky, a to až do
celkové výše částky, k níž se vztahuje účast Podporovatele v projektu Dobrozvyk,
tedy do výše Daru/ů Nadačnímu fondu, poskytnutého v rámci projektu Dobrozvyk
Podporovatelem.
8.2. Dobrozvyk jako dárek. Donio.cz poskytuje možnost Uživateli předplatit Dobrozvyk
třetí osobě. O tomto Donio.cz bezplatně vystaví certifikát.
8.3. Příspěvek na provoz jako součást Dobrozvyku. Uživatel může poskytnout Donio.cz
Příspěvek na provoz i během poskytování Daru Nadačnímu fondu v rámci
Dobrozvyku, ustanovení odst. 6.2 těchto Pravidel se použijí přiměřeně.
8.4. Způsob platby Dobrozvyku. Pravidelné Dary Nadačnímu fondu v rámci Dobrozvyku
je možné uhradit pomocí trvalého příkazu na bankovní účet Nadačního fondu,
prostřednictvím platební karty či Apple Pay.
8.5. Vystavení potvrzení o daru. Vzhledem k možnosti odečtení poskytnutého Daru
Nadačnímu fondu v rámci Dobrozvyku od daňového základu, poskytuje Donio.cz
možnost bezplatného vystavení potvrzení o daru. Na vystavení potvrzení o daru
v rámci Dobrozvyku se přiměřeně použije ustanovení odst. 6.7 těchto Pravidel.
9.

MATCHING PROGRAM

9.1. Matching program. Pokud je Zakladatel, či Uživatel právnická osoba, může se
prostřednictvím platformy Donio zúčastnit Matching programu jako Matching
partner.
9.2. Účast v Matching programu. Účast v Matching programu je Zakladateli nabídnuta
během procesu schvalování Dobročinné sbírky. Zakladatel, či Uživatel může pro
účast v Matching programu ve prospěch jím nezaložené Dobročinné sbírky
kontaktovat Donio.cz, a to na e-mailovou adresu donio@donio.cz.
9.3. Potvrzení účasti v Matching programu. Poté, co Zakladatel, či Uživatel projeví
zájem o účast v Matching programu, bude ze strany Donio.cz vyhodnoceno, zda jsou
pro takovou účast splněny veškeré podmínky. Pokud dojde ke splnění podmínek pro
účast v Matching programu je se Zakladatelem, či Uživatelem uzavřena smlouva o
spolupráci, po jejímž uzavření se stává Matching partnerem.
9.4. Zahájení Matching programu. Po uzavření smlouvy o spolupráci mezi Donio.cz a
Matching partnerem dochází k zahájení Matching programu.
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9.5. Zobrazení Matching partnera u Dobročinné sbírky. Po zahájení Matching
programu ve prospěch určité Dobročinné sbírky, dojde ke zveřejnění názvu
Matching partnera, případně i jeho loga, a to v detailu takové Dobročinné sbírky, v
jejím příspěvkovém formuláři a na stránce s poděkováním. Dále je u dané
Dobročinné sbírky zobrazena informace pro Dárce, že po poskytnutí Daru bude ze
strany Matching partnera na Dobročinnou sbírku poskytnuta navíc částka
odpovídající 100% takového Daru.
9.6. Průběh Matching programu. Po zahájení Matching programu je u dané
Dobročinné sbírky zobrazen souhrnná částka odpovídající veškerým Darům od
jednotlivých Dárců, jakož i souhrnná částka odpovídající navýšení takových Darů díky
Matching programu. Údaj zobrazující výši veškerých již vybraných prostředků je pak
zobrazen jako součet těchto souhrnných částek.
9.7. Ukončení Matching programu. Matching program je ukončen v případě, že dojde k
dosažení Max matching částky, nebo v případě, že dojde k ukončení Dobročinné
sbírky.
9.8. Povinnost úhrady navýšení Darů. Po ukončení Matching programu je Matching
partner povinen uhradit částku (navýšení Darů) odpovídající 100% veškerých Darů,
které byly na Dobročinnou sbírku poskytnuty od okamžiku zahájení Matching
programu do okamžiku jeho ukončení, maximálně však do výše Max matching
částky.
9.9. Způsob úhrady navýšení Darů. Po ukončení Matching programu budou Matching
partnerovi ze strany Donio.cz doručeny pokyny k úhradě navýšení Darů, a to buď
prostřednictvím jeho Uživatelského účtu, e-mailem, nebo písemně na adresu jeho
sídla. Matching partner je povinen uhradit navýšení Darů bez zbytečného odkladu.
10.

NETRADIČNÍ ZÁŽITEK

10.1. Zajištění Netradičního zážitku. Donio.cz ve spolupráci s Příjemci a Patrony
Dobročinných sbírek může pro Dárce zajišťovat možnosti získání Netradičního
zážitku jako poděkování za poskytnutý Dar.
10.2. Účast na Netradičním zážitku. Pokud se chce Dárce ucházet o Netradiční zážitek,
může při zadávání Daru označit tuto možnost a následně Donio.cz napsat, proč by
měl Netradiční zážitek získat právě on/ona. Donio.cz poté vybere ze všech zaslaných
odpovědí tu nejzajímavější a nejoriginálnější.
10.3. Získ účasti na Netradičním zážitku. Vybraní Dárci budou o výběru informováni
elektronicky prostřednictvím kontaktních údajů uvedených při poskytnutí Daru do
Dobročinné sbírky. Současně budou informováni o tom, kdy a kde, případně za
jakých dalších podmínek lze Netradiční zážitek čerpat.
10.4. Povaha a čerpání Netradičního zážitku. Zprostředkování Netradičního zážitku úzce
souvisí s veřejně prospěšným účelem Dobročinné sbírky. Netradiční zážitek
nepředstavuje jakékoliv protiplnění za poskytnutí Daru a nemá za cíl být
ekonomicky nebo tržně atraktivním. Vybranému Dárci nebudou propláceny žádné
náklady související s čerpáním Netradičního zážitku.
10.5. Nakládání s Netradičním zážitkem. Dárce nesmí s Netradičním zážitkem jakkoli
dispozičně nakládat bez souhlasu Donio.cz, a to jakýmkoliv způsobem, zejména
nesmí Netradiční zážitek za úplatu postupovat třetí osobě.
10.6. Nárok na Netradiční zážitek. Výběr Dárce dle odst. 10.3 těchto Pravidel nezakládá
nárok Dárce na účast na Netradičním zážitku, jakož ani žádné povinnosti na straně
Donio.cz. Účast na Netradičním zážitku není vymahatelná před orgány veřejné moci.
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11.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ DONIO.CZ

11.1. Platforma Donio. Donio.cz vykonává veškerá majetková práva vztahující se k
platformě Donio. Obsah platformy Donio nelze uchovávat, upravovat, šířit,
duplikovat, zveřejňovat, nahrávat, distribuovat, překládat, ani k němu nelze
vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Donio.cz souhlas.
11.2. Prvky platformy Donio. Platforma Donio, označení „Donio“, veškerá vyobrazení a
informace týkající se platformy Donio, veškerá záhlaví stránek, zákaznická grafika,
knoflíkové ikony a skripty jsou předmětem práva duševního vlastnictví, zejména
práva autorského, ochrannými známkami a/nebo propagačními prostředky Donio.cz.
Tato nesmí být Uživateli a/nebo třetími osobami kopírována, napodobování ani
užívána bez předchozího písemného souhlasu Donio.cz. Veškerá práva související s
platformou Donio a poskytovanými Službami a jakýmikoliv technologiemi a
jakýmkoliv obsahem jsou ve výlučném vlastnictví Donio.cz a/nebo Nadačního fondu.
11.3. Užívání platformy Donio. Užíváním platformy Donio a/nebo Služeb souhlasí Uživatel
s tím, že Služba obsahuje obsah zvláště poskytnutý Donio.cz a/nebo Nadačním
fondem, případně jeho partnery, a že tento obsah je ve výlučném vlastnictví Donio.cz
a/nebo Nadačního fondu, případně jeho partnerů a je chráněn autorskými právy,
ochrannými známkami, servisními značkami, patenty, obchodními tajemstvími nebo
jinými zákonem chráněnými právy a aplikovatelnými právními předpisy.
11.4. Obsah platformy Donio. Obsah platformy Donio zahrnuje zejména videa,
audioklipy, písemné komentáře z fór, informace, data, text, fotografie, software,
skripty, grafiku a interaktivní funkce, jež jsou vytvořeny, poskytnuty nebo jinak
zpřístupněny Donio.cz. Uživatel se zavazuje dodržovat veškerá oznámení, informace
a omezení týkající se autorských práv, která jsou uvedena v jakémkoliv obsahu
přístupném prostřednictvím platformy Donio.
11.5. Práva Donio.cz. Všechna autorská práva, ochranné známky, práva k průmyslovým
vzorům, práva k databázím a jiná práva duševního vlastnictví (ať už zaregistrovaná či
nikoli) k předmětům ochrany tvořícím platformu Donio či na platformě Donio se
nacházející, náleží Donio.cz a/nebo Nadačnímu fondu, příslušným Uživatelům či
třetím osobám. Není-li výslovně uvedeno jinak, není žádnému Uživateli v souvislosti
se Službami a/nebo platformou Donio udělována výslovná nebo implicitní licence,
souhlas či právo, včetně jakéhokoliv práva na získání a/nebo držbu jakéhokoli
autorského práva, ochranné známky, práva k průmyslovým vzorům, práva k
databázím či jiného práva duševního vlastnictví (ať už registrovaného či nikoliv).
11.6. Zakázané činnosti. Uživatel nesmí (přímo ani nepřímo) činit následující:
11.6.1.

prodávat, licencovat, půjčovat, pronajímat nebo jinak užívat nebo využívat
jakýkoliv obsah platformy Donio bez souhlasu Donio.cz a/nebo způsobem,
který by porušoval práva kterékoli třetí osoby;

11.6.2.

dešifrovat, dekompilovat, upravovat, znovu vytvářet nebo se jinak pokoušet
získat jakýkoliv zdrojový kód nebo hlavní myšlenky nebo algoritmy kterékoli
části platformy Donio;

11.6.3.

modifikovat, překládat nebo jinak vytvářet odvozená díla z kterékoliv části
platformy Donio;

11.6.4.

postupovat, půjčovat, pronajímat, distribuovat nebo jinak převádět jakákoliv
práva, která získá na základě těchto Pravidel.

11.7. Porušení práv duševního vlastnictví Uživatelem. Za předpokladu, že Uživatel
poruší povinnosti stanovené v tomto článku, nahradí Uživatel Donio.cz veškerou
majetkovou i nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku takového porušení.
12.

DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ UŽIVATELŮ
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12.1. Uživatelské příspěvky. Donio.cz je oprávněn, nikoliv však povinen, umožnit
Uživatelům přidávat Uživatelské příspěvky.
12.2. Následky vložení Uživatelského příspěvku. Vložením každého Uživatelského
příspěvku na platformu Donio nebo jinak činí Uživatel následující:
12.2.1.

zveřejňuje daný Uživatelský příspěvek a je srozuměn s tím, že může být
veřejně identifikován prostřednictvím e-mailové adresy a/nebo svého jména
a příjmení a/nebo jiným způsobem, v souvislosti s jakýmkoli takovým
Uživatelským příspěvkem;

12.2.2.

uděluje Donio.cz a Nadačnímu fondu celosvětovou, nevýhradní, trvalou,
neodvolatelnou, bezplatnou, sublicencovatelnou a převoditelnou licenci k
užívání, editování, modifikaci, reprodukci, distribuci, zpracování odvozených
děl, propagaci, realizaci a jinému úplnému využívání Uživatelských
příspěvků v souvislosti se Službami a aktivitami Donio.cz a Nadačního fondu
(a jejich právních nástupců), včetně propagace a redistribuce celé platformy
Donio nebo jejich části (a odvozených děl z nich) nebo Služby v jakýchkoliv
mediálních formátech, prostřednictvím jakýchkoliv médií (včetně webových
stránek třetích osob);

12.2.3.

tímto uděluje každému Uživateli vstupujícímu na platformu Donio
nevýhradní licenci k přístupu k Uživatelským příspěvkům prostřednictvím
platformy Donio, a k užívání, editování, modifikaci, reprodukci, distribuci,
zpracování odvozených děl, propagaci a realizaci těchto Uživatelských
příspěvků výlučně pro osobní nekomerční účely, zejména pro účely
vytvoření Dobrovýzvy a šíření Dobročinné sbírky za účelem její propagace;

12.2.4.

prohlašuje a zaručuje se, že (i) vlastní nebo jinak ovládá veškerá práva na
veškerý obsah svých Uživatelských příspěvků, nebo že obsah těchto
Uživatelských příspěvků je veřejně přístupný, (ii) že má pravomoc jednat
jménem vlastníků jakýchkoliv práv, vlastnických titulů nebo podílů na
jakémkoli obsahu svých Uživatelských příspěvků, smí užívat tento obsah, a
udělit výše uvedená licenční práva, (iii) že je oprávněn užívat jméno a
podobu každé identifikovatelné fyzické osoby a užívat identifikační nebo
osobní údaje této osoby; a že (iv) je oprávněn udělit všechna výše uvedená
práva k Uživatelským příspěvkům Donio.cz, Nadačnímu fondu a všem
Uživatelům a/nebo třetím osobám vstupujícím na platformu Donio;

12.2.5.

zavazuje se, že užívání nebo jiné využívání Uživatelských příspěvků Donio.cz
nebo Nadačním fondem a užívání nebo jiné využívání platformy Donio a
Služeb Uživateli, dle těchto Pravidel, nenaruší ani neporuší práva kterékoli
třetí osoby, zejména jakákoli osobnostní práva, práva na ochranu soukromí,
autorská práva, smluvní práva nebo jakákoli jiná práva duševního vlastnictví
nebo zákonem chráněná práva;

12.2.6.

je srozuměn a souhlasí s tím, že (i) Donio.cz má právo vymazat, editovat,
modifikovat nebo překládat jakékoli materiály, obsah nebo informace, které
Uživatel předloží, a že (ii) za veškeré informace, jež jsou uveřejněny nebo
soukromě zaslány prostřednictvím platformy Donio, výlučně odpovídá
osoba, od které tento obsah pochází, a že Donio.cz neodpovídá za jakékoli
chyby nebo opomenutí v jakémkoli obsahu; dále že Donio.cz se nemůže
zaručit za identitu jakýchkoliv jiných Uživatelů, se kterými může jiný Uživatel
přijít do kontaktu; a

12.2.7.

zavazuje se, že bude dodržovat veškeré aplikovatelné právní předpisy v
souvislosti s nahráním Uživatelského příspěvku.

12.3. Kontrola Uživatelských příspěvků. Donio.cz neschvaluje ani není povinen žádným
způsobem kontrolovat jakékoli Uživatelské příspěvky. Donio.cz nenese odpovědnost
za hodnověrnost jakýchkoliv údajů, které o sobě poskytnou Uživatelé.
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12.4. Odpovědnost za Uživatelské příspěvky a jejich uveřejnění. Uživatel potvrzuje, že
jeho přístup k veškerým Uživatelským příspěvkům za použití platformy Donio je na
jeho vlastní riziko, přičemž nese výlučnou odpovědnost za jakoukoli škodu nebo
ztrátu, kterou tím způsobí kterékoli osobě. Donio.cz nezaručuje, že kterýkoli
Uživatelský příspěvek bude uveřejněn na platformě Donio. Donio.cz není povinen
monitorovat Uživatelské příspěvky.
12.5. Práva Donio.cz v rámci Uživatelských příspěvků. Donio.cz si vyhrazuje právo
kdykoli blokovat, odstranit, editovat nebo modifikovat jakékoli Uživatelské příspěvky
z platformy Donio, a to bez předchozího oznámení a zdůvodnění (zejména po
obdržení stížností nebo jiných sdělení od třetích osob a/nebo příslušných orgánů
týkajících se takových Uživatelských příspěvků a/nebo pokud má Donio.cz podezření,
že Uživatel porušil tyto Pravidla), nebo bez udání jakéhokoli důvodu.
12.6. Porušení práv duševního vlastnictví Uživatelem. Za předpokladu, že Uživatel
poruší povinnosti stanovené v tomto článku, nahradí Uživatel Donio.cz veškerou
majetkovou i nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku takového porušení.
13.

VYŠŠÍ MOC

13.1. Podmínky pro uplatnění vyšší moci. Smluvní strany neodpovídají za porušení
povinností podle těchto Pravidel způsobených vyšší mocí, pokud tyto Pravidla
nestanoví jinak. Vyšší mocí se rozumí jakákoli překážka, jež nastala nezávisle na vůli
povinné Smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně
předpokládat, že by povinná Smluvní strana tuto překážku nebo její následky
odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku
předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy
povinná Smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z
jejich hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze
na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.
14.

ZAKÁZANÉ JEDNÁNÍ UŽIVATELE

14.1. Užívání platformy Donio. Uživatel se zavazuje, že nebude Služby ani platformu
Donio užívat v rozporu s jejím účelem, či těmito Pravidly.
14.2. Závazky Uživatele a zakázaná jednání. Uživatel se zavazuje při užívání Služeb a
platformy Donio dodržovat aplikovatelné právní předpisy a respektovat práva
Donio.cz i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty
práv duševního vlastnictví. Konkrétně je Uživateli zakázáno zejména:
14.2.1.

užívat platformu v rozporu s těmito Pravidly,

14.2.2.

komerčně či jinak užívat kterékoli části platformy Donio způsobem
způsobilým poškodit Donio.cz a/nebo jakoukoliv jinou osobu,

14.2.3.

zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást platformy
Donio nebo se pokusit narušit její stabilitu, chod nebo data,

14.2.4.

používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by
mohly mít negativní vliv na provoz platformy Donio nebo ostatní Uživatele,
zejména pokud by mohly působit Donio.cz či třetím osobám újmu.

14.3. Zakázané aktivity Uživatele. Uživatel nesmí provádět přímo či nepřímo kteroukoli z
následujících aktivit:
14.3.1.

nahrávat, načítat, zveřejňovat, předkládat ani jinak distribuovat nebo
umožnit distribuci jakéhokoliv obsahu, zejména jakýchkoliv Uživatelských
příspěvků, které:
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15.

●

jsou nesprávné, zavádějící, nepravdivé nebo nepřesné;

●

jsou nezákonné, výhružné, obtěžující, hanlivé, klamné, podvodné,
zasahující do soukromí jiných osob, protiprávní, obscénní, urážlivé nebo
vulgární;

●

porušují jakýkoliv patent, ochrannou známku, obchodní tajemství,
autorské právo, právo na publicitu nebo jiné právo kterékoli jiné fyzické
nebo právnické osoby, nebo porušují jakýkoliv obecně závazný právní
předpis nebo smluvní povinnost;

●

představují nevyžádaný nebo neschválený reklamní nebo propagační
materiál nebo jakýkoliv reklamní e-mail (junk mail), spam nebo
řetězový dopis; nebo

●

obsahují softwarové viry nebo jakékoli jiné počítačové kódy, soubory
nebo programy, jejichž cílem je narušení, poškození, omezení nebo
zasahování do řádného fungování jakéhokoli softwaru, hardwaru nebo
telekomunikačního
zařízení,
nebo
poškození
nebo
získání
neoprávněného přístupu k jakémukoli systému, datům, heslu nebo
jiným informacím Donio.cz nebo kterékoli třetí osoby.

14.3.2.

přijmout jakékoli opatření, které představuje nebo může představovat (dle
rozhodnutí na základě výlučného uvážení Donio.cz) nepřiměřené nebo
neúměrně vysoké zatížení infrastruktury Donio.cz;

14.3.3.

zasahovat nebo se pokoušet zasahovat do řádného fungování platformy
Donio nebo jakýchkoliv aktivit prováděných v rámci Služeb;

14.3.4.

obcházet jakákoli opatření, která Donio.cz může použít za účelem prevence
nebo omezení přístupu k platformě Donio (nebo jiným účtům, počítačovým
systémům nebo sítím připojeným k platformě Donio);

14.3.5.

používat jakýkoli software, zařízení nebo jiné postupy, které by mohly narušit
řádné fungování platformy Donio.

NUTNÁ ÚDRŽBA

15.1. Nutná údržba. Není porušením smluvního vztahu dle těchto Pravidel, pokud není
Služba poskytována v důsledku Nutné údržby. Nutná údržba je zpravidla předem
oznámena prostřednictvím Uživatelského účtu.
15.2. Oznámení nutné údržby. Uživatel je povinen strpět odstávku platformy Donio
spočívající v jejím omezení nebo přerušení, o tomto bude Uživatel zpravidla
upozorněn prostřednictvím oznámení v rozhraní Uživatelského účtu nebo pomocí
e-mailu. V takovém oznámení Donio.cz zpravidla uvede o jaký druh údržby se bude
jednat a předpokládaný čas zahájení a ukončení prací.
15.3. Aktualizace. Donio.cz bude kromě Nutné údržby provádět také bezplatné
aktualizace platformy Donio. Cílem těchto aktualizací je zlepšení poskytování Služeb
a usnadnění obsluhy platformy Donio v Uživatelském účtu. Donio.cz je rovněž
oprávněn omezit či pozastavit poskytování platformy Donio na dobu nezbytně
nutnou k provedení aktualizace. Donio.cz zpravidla oznamuje Uživateli aktualizace
prostřednictvím rozhraní Uživatelského účtu nebo pomocí e-mailu uvedeného
v Uživatelském účtu.
15.4. Neúmyslné výpadky platformy Donio. Donio.cz nenese odpovědnost za neúmyslné
výpadky provozu platformy Donio.
16.

ZDROJE A WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH OSOB
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16.1. Odkazy na webové stránky třetích osob. Platforma Donio může Uživatelům
umožnit připojit se k jiným webovým stránkám nebo zdrojům na internetu, jež
nejsou pod kontrolou Donio.cz, přičemž tyto jiné webové stránky nebo zdroje mohou
obsahovat odkazy na platformu Donio. Pokud Uživatel vstupuje na webové stránky
třetích osob, činí tak na vlastní riziko. Užíváním platformy Donio a Služeb Uživatel
potvrzuje a souhlasí, že Donio.cz neodpovídá za zboží, služby, obsah, funkce,
přesnost, zákonnost, vhodnost nebo jakýkoliv jiný aspekt webových stránek nebo
zdrojů třetích osob. Zahrnutí jakéhokoli takového odkazu neznamená schválení ani
přidružení Donio.cz k jakýmkoli takovým zdrojům třetích osob. Dále tímto Uživatel
potvrzuje a souhlasí, že Donio.cz neodpovídá přímo ani nepřímo za jakoukoli škodu
nebo ztrátu způsobenou nebo související s užíváním jakýchkoliv takových zdrojů
třetích osob Uživatelem.
17.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

17.1. Zásady zpracování osobních údajů. Ochrana Osobních údajů ze strany Donio.cz je
dále popsána v Zásadách zpracování osobních údajů.
17.2. Poskytování Citlivých údajů třetích osob. V případě, že se Uživatel rozhodne
poskytnout Donio.cz Citlivé údaje třetí osoby (zejména Citlivé údaje Příjemce
poskytnuté Zakladatelem v případě, že Zakladatel není Příjemcem), je povinen získat
o takové osoby svobodný a informovaný souhlas vyhovující příslušným požadavkům
GDPR.
17.3. Donio.cz zpracovatel. Donio.cz nemůže vyloučit, že v některých případech nebude
vůči Zakladateli v pozici zpracovatele. V okamžiku, kdy Zakladatel identifikuje
Donio.cz jako zpracovatele Osobních údajů, bude mezi Smluvními stranami
uzavřena Zpracovatelská smlouva (tvoří Přílohu č. 1 těchto Pravidel).
18.

TRVÁNÍ A MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

18.1. Trvání smluvního vztahu dle těchto Pravidel. Trvání smluvního vztahu dle těchto
Pravidel se liší v závislosti na tom, jaké Služby v rámci platformy Donio se Uživatel
rozhodne využívat.
18.1.1.

Dobročinná sbírka. Pokud byl smluvní vztah dle těchto Pravidel založen na
základě podání návrhu na vytvoření Dobročinné sbírky, je uzavřen dobu
trvání Dobročinné sbírky.

18.1.2.

Dobrovýzva. Pokud byl smluvní vztah dle těchto Pravidel založen na
základě vytvoření Dobrovýzvy, je uzavřen na dobu trvání Dobročinné sbírky v
rámci které byla Dobrovýzva vytvořena.

18.1.3.

Dobrozvyk. Pokud byl smluvní vztah dle těchto Pravidel založen na základě
zakoupení Dobrozvyku, je uzavřen na dobu neurčitou.

18.2. Ukončení smluvního vztahu dle těchto Pravidel. Pravidla ukončení smluvního
vztahu dle těchto Pravidel se liší v závislosti na tom, jaké Služby v rámci platformy
Donio se Uživatel rozhodne využívat.
18.2.1.

Dobročinná sbírka. Pokud byl smluvní vztah dle těchto Pravidel založen na
základě podání návrhu na vytvoření Dobročinné sbírky, je ukončen v
závislosti na úspěšnosti takové Dobročinné sbírky:
●

pokud je Dobročinná sbírka vyhodnocena jako neúspěšná, zaniká
takovým okamžikem smluvní vztah dle těchto Pravidel, týkající se
Dobročinné sbírky;

●

pokud je Dobročinná sbírka vyhodnocena jako úspěšná, zaniká smluvní
vztah dle těchto Pravidel týkající se Dobročinné sbírky až okamžikem
splněním povinnosti ze Smlouvy o vyplacení výtěžku na straně Donio.cz.
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Povinnosti týkající se prokázání použití výtěžku z Dobročinné sbírky ke
stanovenému účelu na straně Příjemce trvají i po ukončení smluvního
vztahu dle těchto Pravidel.
18.2.2.

Dobrovýzva. Pokud byl smluvní vztah dle těchto Pravidel založen na
základě vytvoření Dobrovýzvy, je ukončen dnem ukončení Dobročinné
sbírky v rámci které byla Dobrovýzva vytvořena.

18.2.3.

Dobrozvyk. Pokud byl smluvní vztah dle těchto Pravidel založen na základě
zakoupení Dobrozvyku, je ukončen buď:
●

okamžikem zrušení trvalého příkazu Podporovatelem, či

●

okamžikem doručení písemné výpovědi ze strany Podporovatele,
přičemž smluvní vztah je v takovém případě ukončen k prvnímu dni
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena
Donio.cz.

18.3. Ukončení přístupu k platformě Donio. Donio.cz může kdykoli ukončit přístup
Uživatele k platformě Donio nebo jakékoliv její části, s uvedením důvodu nebo bez
uvedení důvodu, s oznámením nebo bez oznámení, s okamžitou účinností, což
může vést k zabavení a zničení veškerých informací týkajících se údajů Uživatele.
19.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1. Souhlas s elektronickým oznámením. Používáním Služeb je Uživatel srozuměn s
tím, že veškerá sdělení související se Službami budou zasílána především
elektronickou poštou. Donio.cz může provést elektronická oznámení též jejich
uveřejněním na platformě Donio.
19.2. Prohlášení Smluvních stran. Žádná ze Smluvních stran není ve vztahu k druhé
Smluvní straně slabší stranou, rozumí plně obsahu těchto Pravidel a plně se všemi
riziky, včetně rizika změny poměrů, změn cenové hladiny, kurzových a úrokových
změn souhlasí, akceptuje závazky v těchto Pravidlech sjednané, nepovažuje
vzájemná práva a povinnosti za nedůvodně nerovnovážné a přebírá nebezpečí
změny okolností.
19.3. Salvátorská klauzule. V případě neplatnosti či neúčinnosti či zdánlivosti
jednotlivých ustanovení těchto Pravidel 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 celého smluvního vztahu dle těchto Pravidel.
19.4. Právní řád. Pro záležitosti zvláště neupravené v těchto Pravidlech platí obecně
závazné právní předpisy. Smluvní vztah dle těchto Pravidel se řídí a bude vykládán v
souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem a
Zákonem o veřejných sbírkách. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti
nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před ustanoveními
zákona, jež nemají donucující účinky.
19.5. Jednání o smíru. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi
mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem těchto Pravidel
jednáním směřujícím k vzájemné dohodě.
19.6. Změny Pravidel. Tyto Pravidla mohou být ze strany Donio.cz jednostranně písemně
změněny nebo zrušeny.
19.7. Platnost a účinnost. Smluvní vztahy dle těchto Pravidel nabývají platnosti a
účinnosti dnem jejich uzavření, není-li těmito Pravidly stanoveno jinak. Smluvní
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vztah je uzavřen prostřednictvím sítě internet, odesláním registrace Uživatele,
odesláním Daru Dárcem, zakoupením Dobrozvyku či vytvořením Dobrovýzvy.
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OBCHODNÍ PODMÍNKY KOMERČNÍCH PROJEKTŮ
(dále jen „Obchodní podmínky“)
vydané společností Donio s.r.o., IČO: 084 13 371, se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00
Praha 8, zastoupená Davidem Procházkou, jednatelem, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 317514 (dále jen „Donio.cz“)
Tyto Obchodní podmínky, jakožto součást Podmínek používání služby Donio a Darovacích
podmínek, včetně URL odkazů, tvoří úplnou dohodu mezi Vámi a Donio.cz, týkající se
poskytování Služeb v rámci provozu platformy Donio jako služby (PaaS).
Tyto Obchodní podmínky upravují zejména práva a povinnosti osob užívajících speciální
část Donio pro crowdfundingové projekty dostupnou na webové stránce
https://www.donio.cz/KomercniProjekty .
Každý Uživatel potvrzuje vstupem, užíváním, prohlížením, přenosem nebo uložením
platformy Donio a/nebo využitím kterékoliv ze Služeb, že se seznámil s aktuálním zněním
těchto Obchodních podmínek a zavazuje se jimi řídit.
Nedílnou součástí těchto podmínek jsou:
1. Smlouva společných správců
2. Podmínky marketingové spolupráce
POJMY A DEFINICE
Pokud není těmito Obchodními podmínkami dále uvedeno či z kontextu jednoznačně
nevyplývá jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem v těchto Obchodních podmínkách
(včetně příloh) používány v jednotném i množném čísle v následujících významech:
Cílová částka

částka, kterou Zakladatel může (v rámci Komerčních
projektů musí) uvést v návrhu na založení Komerčního
projektu, představuje částku, kterou by si přál vybrat pro
naplnění účelu konkrétního Komerčního projektu; Podle výše
Cílové částky v poměru k množství vybraných Příspěvků
v rámci Komerčního projektu je hodnocena její úspěšnost;

Donio

platforma dostupná elektronicky na webových stránkách
www.donio.cz,
včetně
její
speciální
sekce
pro
crowdfundingové projekty, dostupné na webové stránce
https://www.donio.cz/KomercniProjekty, kterou provozuje
Donio.cz za účelem poskytování Služeb; platforma Donio je
ve výlučném vlastnictví Donio.cz;

Facebook

sociální síť provozovaná společností Meta Platforms Ireland
Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Ireland, národní identifikační číslo: 462932,
skrze kterou si může Uživatel zřídit Uživatelský účet
zakliknutím tlačítka „Přihlášení přes facebook“;

GDPR

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

Komerční projekt

konkrétní záměr Zakladatele, pro který má Zakladatel zájem
získat peněžní prostředky ve formě Příspěvků od
Přispěvatelů;

Neúspěšný projekt

Komerční projekt, který nesplnil podmínky stanovené těmito
Obchodními
podmínkami
pro
vyplacení
vybraných
peněžních prostředků Zakladateli; Komerční projekt je
vyhodnocen jako neúspěšný, pokud: (i) nezíská od
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Přispěvatelů Příspěvky v hodnotě alespoň 25 % z Cílové
částky, která přesahuje 75 000 Kč / 50 % z Cílové částky, která
nepřesahuje 74 999 Kč, nebo (ii) naplní jinou podmínku
uvedenou v Obchodních podmínkách pro vyhodnocení jako
Neúspěšný projekt, nebo (iii) který byl z jiného důvodu
vyhodnocen Donio.cz jako Neúspěšný projekt;
Občanský zákoník

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

Obsah

jakékoliv fotografie, či videa, případně jiné obsahové prvky,
které Registrovaný uživatel nahraje na Donio, zejména
v rámci organizace Komerčního projektu;

Odměna

protihodnota
za poskytnutí Příspěvku nabízená a
poskytovaná Zakladatelem, kterou se zpravidla rozumí určitý
výrobek nebo služba, voucher a/nebo podobná poukázka na
budoucí spotřebu;

Osobní údaj

jakékoliv informace o Subjektu údajů, na jejichž základě jej
lze přímo či nepřímo identifikovat;

Platební instituce

obchodní společnost ComGate Payments, a.s., IČO: 279 24
505, se sídlem Jankovcova 1596/14a, Holešovice, 170 00 Praha
7, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod sp. zn. B 17614;

Podmínky
marketingové
spolupráce

podmínky poskytování služeb marketingových konzultací, jež
tvoří Přílohu č. 2 těchto Obchodních podmínek;;

Přispěvatel

fyzická nebo právnická osoba, která poskytla Příspěvek na
určitý Komerční projekt;

Příspěvek

převod peněžních prostředků z účtu Přispěvatele za účelem
jejich použití k financování Komerčního projektu;

Příspěvek na provoz

příspěvek Uživatele na provoz platformy Donio a fungování
Donio.cz, který lze poskytnout současně s Příspěvkem na
Komerční projekt; na Příspěvky na provoz se přiměřeně
uplatní právní úprava darování podle § 2055 a násl.
Občanského zákoníku;

Registrovaný uživatel

Uživatel Donio, kterému byl na základě úspěšné registrace
zřízen Uživatelský účet na platformě Donio; Zakladatel musí
být Registrovaný uživatel;

Služba

spočívá v bezplatném poskytnutí platformy Donio a dalších s
ní souvisejících služeb, zejména ve formě zakládání a
pořádání Komerčních projektů, umožnění přispívání na
Komerční projekty, a to vše elektronickou formou na síti
Internet;

Subjekty údajů

fyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje, nejčastěji půjde
Uživatele;

Smlouva
správců

smlouva uzavřená mezi Zakladatelem a Donio.cz, jakožto
společnými správci Osobních údajů Přispěvatelů na

společných
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Komerční projekty; vzor této smlouvy je součástí přílohy č. 1
těchto Obchodních podmínek;
Úspěšný projekt

Komerční projekt zveřejněný na Donio, pro který byly ve
stanoveném termínu splněny podmínky dle těchto
Obchodních podmínek pro vyplacení vybraných peněžních
prostředků Zakladateli; Komerční projekt je vyhodnocen jako
úspěšný, pokud (i) získá od Přispěvatelů Příspěvky v hodnotě
alespoň 25 % z Cílové částky, která přesahuje 75 000 Kč / 50 %
z Cílové částky, která nepřesahuje 74 999 Kč, nebo (ii) byl z
jiného důvodu vyhodnocen Donio.cz jako Úspěšný projekt.

Uživatelé

jakýkoliv návštěvník Donio, fyzická či právnická osoba, která
jakkoliv využívá Službu, zejména půjde o Zakladatele nebo
Přispěvatele;

Uživatelské příspěvky

znamenají přidávání, vytváření, nahrávání, předkládání,
distribuování, shromažďování nebo zveřejňování obsahu,
videí, audioklipů, písemných komentářů, dat, textů, fotografií,
software, skriptů, grafiky nebo jiných informací na platformě
Donio Uživateli;

Uživatelský účet

účet k Donio, zřízený na základě těchto Obchodních
podmínek, či na základě Podmínek používání služby Donio
výlučně za účelem užívání Služby buď na základě registrace
Uživatele, prostřednictvím účtu Uživatele na sociální síti
Facebook po kliknutí na tlačítko „Přihlášení přes facebook“;
Zakladatel musí mít zřízený Uživatelský účet; Přispěvatel
může mít zřízený Uživatelský účet;

Zakladatel

fyzická nebo právnická osoba, na základě jejíhož návrhu
pořádá Donio.cz Komerční projekt, za účelem vybrání
peněžních příspěvků na dosažení účelu takového
Komerčního projektu; Zakladatel může být rovněž osoba
povinná poskytnout Přispěvateli Odměnu;

(Donio.cz a Uživatel dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“)
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Podmínky používání služby Donio. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto Obchodní
podmínky jsou součástí Podmínek používání služby Donio, použijí se přiměřeně
ustanovení Podmínek používání služby Donio i na jednotlivé instituty, jež jsou
upravené samostatně i v těchto Obchodních podmínkách. Půjde zejména o
ustanovení týkající se:
1.1.1.

registrace Uživatelských účtů,

1.1.2.

práv a povinností Uživatelů vztahujících se k používání platformy Donio,

1.1.3.

prohlášení Uživatelů,

1.1.4.

zakázaného jednání Uživatelů,

1.1.5.

Obsahu Uživatelů a dalšího Duševního vlastnictví,

1.1.6.

provozu platformy Donio a poskytování Služeb,

1.1.7.

odpovědnosti Donio.cz.
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1.2. Přednostní aplikace ustanovení. V případě rozporu mezi ustanoveními Podmínek
používání služby Donio a těmito Obchodními podmínkami se použijí ustanovení
těchto Obchodních podmínek přednostně.
2.

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Donio.cz. Donio.cz v rámci poskytování Služeb zejména umožňuje Uživatelům užívat
Donio, zveřejnit Komerční projekt, nabízet Odměnu a provádět Příspěvky.
2.2. Postavení Donio.cz. Donio.cz není stranou jakéhokoliv právního vztahu mezi
Uživateli, zejména mezi Zakladatelem a Přispěvatelem, a to ani jako příkazník,
obstaravatel, zprostředkovatel či zástupce kteréhokoliv z nich.
2.3. Odpovědnost Donio.cz. Donio.cz zejména, nikoliv však výlučně, nenese
odpovědnost za splnění povinností Zakladatele, neodpovídá za obsah, provedení ani
poskytnutí jakékoliv Odměny a/nebo náhradu újmy související s jakoukoliv
Odměnou ani za jakoukoliv jinou újmu vzniklou Uživatelům a/nebo třetím osobám
na základě nebo v souvislosti s plněním práv a povinností ve vztahu mezi
Zakladatelem a Přispěvatelem nebo jakémkoliv jiném vztahu mezi Uživateli a/nebo
třetími osobami. Uživatel svá práva týkající se zejména Odměny a práva z
odpovědnosti za vady plnění uplatňuje vždy u Zakladatele.
2.4. Údaje Přispěvatele. Přispěvatel bere na vědomí, že za účelem plnění smluvního
vztahu mezi Přispěvatelem a Zakladatelem je třeba uvést veškeré údaje potřebné k
provedení Příspěvku a/nebo jeho případné refundaci Platební institucí a dále bere na
vědomí, že jím uvedené údaje budou Donio.cz poskytnuty Zakladateli v rozsahu
nutném pro zaslání příslušné Odměny. Pokud Přispěvatel vyslovil souhlas, budou
Zakladateli předány kontaktní údaje po dosažení určeného milníku.
2.5. Postavení Zakladatele. Donio.cz se nepodílí na obchodních praktikách Zakladatele
vůči spotřebiteli, přičemž povinnosti dle aplikovatelných právních předpisů na
ochranu spotřebitele vznikají přímo Zakladateli. Ochranu podle právních předpisů v
oblasti spotřebitelského práva mají Přispěvatelé výlučně ve vztazích se Zakladateli.
Zakladatelé berou na vědomí, že ve vztazích s Donio.cz nevystupují jako spotřebitelé.
2.6. Povinnost Zakladatele. Zakladatelé, kteří jsou podnikatelé, mají povinnost každého
Uživatele, který je zároveň fyzickou osobou jednající mimo rámec samostatného
výkonu svého povolání, prokazatelně poučit o veškerých právech, která mu vyplývají
z aplikovatelných právních předpisů, a umožnit mu uplatnit veškerá práva včetně
případných práv z odpovědnosti za vady plnění v souladu s aplikovatelnými právními
předpisy.
2.7. Registrace Zakladatele. Podmínkou využití Služeb ze strany Zakladatele je
registrace jeho Uživatelského účtu. Donio.cz si vyhrazuje právo dle svého výlučného
uvážení zamítnout registraci nebo ji kdykoliv zrušit.
3.

ZALOŽENÍ A REALIZACE KOMERČNÍHO PROJEKTU

3.1. Návrh na zahájení Komerčního projektu. Zakladatel je oprávněn učinit Donio.cz
návrh na zahájení a zveřejnění Komerčního projektu. Donio.cz však nemá povinnost
Komerční projekt na návrh Zakladatele zahájit.
3.2. Způsob zahájení Komerčního projektu. Zakladatel může podat návrh na zahájení
Komerčního projektu kliknutím na tlačítko „Začít vybírat“ nebo obdobně textované
tlačítko. Návrh je vytvořen a podán na základě vyplnění nezbytných informací.
3.3. Uzavření smluvního vztahu mezi Zakladatelem Komerčního projektu a Donio.cz.
Smluvní vztah mezi Zakladatelem a Donio.cz je uzavřen odesláním návrhu posledním krokem v tvorbě návrhu. Smluvní vztah se řídí těmito Obchodními
podmínkami. Donio.cz může Zakladatele vyzvat k doplnění návrhu a ten je povinen
poskytovat součinnost. Pokud není potřeba nic doplňovat zašle Donio.cz potvrzení
o založení Komerčního projektu.
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3.4. Popis Komerčního projektu. Donio.cz nenese odpovědnost za Zakladatelem
zveřejněný popis Komerčního projektu a Odměn. Donio.cz si vyhrazuje právo na
odstranění či změnu popisu Komerčního projektu nebo Odměny, a to mimo jiné
zejména dozví-li se o tom, že byla zveřejněním Komerčního projektu nebo popisem
Odměn porušena jakákoliv práva třetích osob týkající se zejména práva duševního
vlastnictví.
3.5. Zásah do popisu Komerčních projektů. Donio.cz aktivně nezasahuje do popisů
Komerčních projektů zveřejňovaných na platformě Donio ani do informací v nich
obsažených (mimo úpravy gramatiky a stylistiky).
3.6. Marketingová spolupráce. Donio.cz může poskytovat pomoc spočívající v
konzultačních službách týkajících se úpravy prezentace Komerčních projektů nebo
jejich propagace. V případě, že má Zakladatel zájem využít konzultačních služeb
Donio.cz, je mezi Zakladatelem a Donio.cz uzavřen smluvní vztah, jehož podmínky se
řídí těmito Obchodními podmínkami a Podmínkami marketingové spolupráce.
Smluvní vztah týkající se marketingové spolupráce může být uzavřen na základě
objednávky Zakladatele, a to buď písemně, telefonicky, či elektronicky
prostřednictvím e-mailu.
3.7. Údaje Zakladatele. Zakladatel se zavazuje uvádět ve vztahu ke své osobě a
Komerčnímu projektu přesné a pravdivé informace, zejména je povinen uvádět své
kontaktní údaje, fakturační údaje a číslo bankovního účtu, na který mají být
poukázány peněžní prostředky při úspěšném naplnění Cílové částky Komerčního
projektu ve stanoveném termínu (Úspěšný projekt). Zakladatel se zavazuje, že bude
uvádět číslo bankovního účtu, jehož je majitelem a ke kterému má plné dispoziční
právo. Údaje týkající se bankovního účtu nelze po zveřejnění Komerčního projektu
měnit ani aktualizovat bez souhlasu Donio.cz.
3.8. Cílová částka. Zakladatel je povinen při založení Komerčního projektu uvést Cílovou
částku, která má být dosažena, aby Komerční projekt mohl být označen buď za
Úspěšný projekt, nebo Neúspěšný projekt. Zakladatel bere na vědomí, že Cílová
částka nemůže být v průběhu zveřejnění Komerčního projektu na platformě Donio z
jeho strany jakkoliv jednostranně změněna a že zahrnuje veškeré náklady související
s Komerčním projektem. Zakladatel se proto zavazuje důkladně propočítat veškeré
náklady související s provedením Komerčního projektu.
3.9. Doba zveřejnění Komerčního projektu. Zakladatel zveřejní popis Komerčního
projektu vždy v českém jazyce a dále, dle jeho uvážení, v jazycích dalších. Zakladatel
bere na vědomí, že doba vystavení Komerčního projektu je stanovena pro všechny
Komerční projekty v délce, která činí nejvýše 90 dnů ode dne zveřejnění, přičemž
dobu zveřejnění nelze bez předchozího souhlasu Donio.cz žádným způsobem měnit.
Donio.cz si vyhrazuje právo na změnu doby zveřejnění Komerčního projektu na
platformě Donio.
3.10. Zakázané změny Komerčního projektu Zakladatelem. Zakladatel není oprávněn
dále měnit podmínky nebo popis zveřejněného Komerčního projektu, vyjma změny
dle odst. 3.12 těchto Obchodních podmínek. Zakladatel zejména není oprávněn
měnit název Komerčního projektu a kategorii, do které je Komerční projekt zařazen,
druh Odměny, výši hodnoty Odměny, změnu termínů zaslání Odměny apod.
3.11. Prezentace Komerčního projektu. Zakladatelem zvolený název Komerčního
projektu ani popis Komerčního projektu nesmí obsahovat návrh k prodeji zboží nebo
služby, která není přímo předmětem Komerčního projektu. Zakladatel smí k
prezentaci Komerčního projektu připojit obrázky, fotografie, videa, hudbu, apod. V
takovém případě se zavazuje neporušovat při prezentaci Komerčního projektu
žádná práva duševního vlastnictví ani nepoužívat ochranné známky ve vlastnictví
třetích osob bez jejich souhlasu a zavazuje se dodržovat ustanovení týkající se
ochrany práv duševního vlastnictví Donio.cz a třetích osob, jak jsou níže popsány v
těchto Obchodních podmínkách. Zakladatel není oprávněn při popisu Komerčního
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projektu nebo Odměny parazitovat na pověsti třetích osob, uvádět spojení
Komerčního projektu nebo Odměn se zavedenými značkami, logy nebo ochrannými
známkami třetích osob, pokud k tomuto nemá souhlas vlastníka značky, loga nebo
ochranné známky. Zakladatel je plně odpovědný za to, že veškeré osobní údaje
uváděné v rámci Komerčního projektu, zejména osobní údaje třetích osob, jsou
zpracovány v souladu s příslušnými právními předpisy, zvláště v souladu s GDPR.
3.12. Podmínky popisu Komerčního projektu. Zakladatel se zavazuje nezveřejňovat v
popisu Komerčního projektu žádné nemravné, pohoršující, rasistické či podobné
informace nebo dokumenty. Donio.cz si vyhrazuje právo na zrušení Komerčního
projektu, který by jakékoliv takové informace nebo materiály obsahoval.
3.13. Podmínky Odměny. Pokud Zakladatel nabízí jako Odměnu hmotný produkt a/nebo
službu, je povinen postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, a to
zejména správními předpisy na ochranu spotřebitele. Zejména, nikoliv však výlučně,
je Zakladatel povinen uvést přesný popis produktu a/nebo služby, a to v českém
jazyce, popř. v dalších jazycích, a je povinen do popisu Odměny uvádět jen informace
vztahující se k popisu takové Odměny. Popis Odměny přitom nesmí být klamavý,
nesmí být využíván jako inzerce na jiný produkt nebo službu anebo jako reklama k
jiným produktům nebo službám.
3.14. Zrušení Odměny. Pokud dojde v průběhu zveřejnění Komerčního projektu ke
skutečnosti, která zakládá nemožnost plnění spočívajícího v poskytnutí Odměny
uvedené v popisu Komerčního projektu, má Zakladatel právo na zrušení poskytnutí
Odměny. Tuto skutečnost však musí Donio.cz prokázat a nabídnout Přispěvatelům
jinou adekvátní Odměnu stejné hodnoty.
3.15. Změny Komerčního projektu. Zakladatel se zavazuje informovat o jakékoliv změně
v Komerčním projektu (např. změna ve vývoji, či komplikace při nahrávání alba, které
způsobí prodlevu s jeho vydáním atd.) ostatní Uživatele, a to zveřejněním informace
o změně v popisu příslušného Komerčního projektu. V případě jakékoliv změny v
Komerčním projektu nebo v jeho popisu je Donio.cz oprávněn vyhodnotit takový
Komerční projekt jako Neúspěšný projekt.
3.16. Závazky Zakladatele. Zakladatel se zavazuje splnit veškeré závazky vůči
Přispěvatelům, které uvedl v popisu Komerčního projektu, u něhož došlo k naplnění
cílové částky, zejména se zavazuje dodržet termíny realizace Komerčního projektu,
termíny pro zaslání a/nebo předání Odměn uvedených u Komerčního projektu,
stejně jako formu, druh a výši Odměny. Zakladatel se dále zavazuje využít peněžní
prostředky pouze v souladu s účelem Komerčního projektu dle jeho popisu na
platformě Donio.
3.17. Uplatnění práv u Zakladatele. Zakladatel zajistí a podnikne veškeré úsilí k tomu,
aby Přispěvatelé projektu uplatňovali veškerá práva týkající se Odměny a práva z
odpovědnosti za vady plnění vždy u Zakladatele. V případě, že kterýkoliv Přispěvatel
projektu uplatní jakýkoliv nárok u Donio.cz, Zakladatel se zavazuje takový nárok
uspokojit bezodkladně po vyrozumění Donio.cz o takovém nároku.
3.18. Doba zveřejnění Komerčního projektu. Zakladatel je srozuměn s tím, že Komerční
projekt bude zveřejněn na platformě Donio nejen po dobu jeho realizace, ale dále až
po dobu deseti let od jeho prvního uveřejnění, a to bez ohledu na skutečnost, zda se
jedná o Úspěšný projekt nebo Neúspěšný projekt. Důvodem je způsob fungování
platformy Donio, dobré jméno Donio.cz a zájem na informovanosti potenciálních i
bývalých Přispěvatelů a Zakladatelů o již realizovaných Komerčních projektech, jejich
úspěšnosti apod. O této skutečnosti je Zakladatel povinen informovat též veškeré
subjekty, jejichž osobní údaje jsou v rámci Komerčního projektu uveřejněny a/nebo
jinak sděleny třetí osobě. O předčasném vymazání Komerčního projektu z platformy
Donio může rozhodnout pouze Donio.cz.

4.

PROVÁDĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A REALIZACE ODMĚN
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4.1. Financování Komerčních projektů. Donio.cz umožňuje prostřednictvím platformy
Donio Zakladatelům získání peněžních prostředků od Přispěvatelů za účelem
financování Komerčních projektů. Příspěvek pro financování konkrétního
Komerčního projektu je možné provést do stanoveného termínu uvedeného u
každého Komerčního projektu na Donio. Veškeré Příspěvky týkající se jednotlivého
Komerčního projektu jsou shromažďovány na účtu vedeném Platební institucí.
4.2. Odpovědnost Donio.cz s ohledem na Příspěvky. Veškerá práva a povinnosti týkající
se Příspěvků a Odměn vznikají pouze mezi Zakladateli a Přispěvateli a/nebo třetími
osobami. Donio.cz neodpovídá za jakoukoliv újmu, náklad nebo ztrátu utrpěnou v
důsledku jakýchkoliv vztahů mezi Uživateli a/nebo třetími osobami ani za aktivity
Zakladatelů. Zejména je vyloučena jakákoliv odpovědnost Donio.cz za dodání
Odměny či provedení jakéhokoliv jiného plnění nebo splnění jakékoliv podmínky,
záruky nebo prohlášení související s kterýmkoliv Komerčním projektem.
4.3. Odpovědnost za Platební instituci. Uživatelé dále berou na vědomí, že Donio.cz
nenese odpovědnost za činnost Platební instituce a zavazují se uplatnit veškeré
případné nároky týkající se Příspěvků vždy u Platební instituce. Pro vyloučení
pochybností je stanoveno, že Donio.cz není odpovědný za připsání částky na účet
jakéhokoliv Uživatele. Uživatel se vzdává v maximálním rozsahu umožněném
právními předpisy všech svých práv, která by mu mohla vůči Donio.cz v tomto ohledu
vzniknout (či mu případně v budoucnu vzniknou), a to včetně práv na náhradu újmy.
4.4. Odpovědnost za kvalitu Komerčního projektu. Zakladatelé zcela odpovídají za své
Komerční projekty, zejména za poskytnutí přesných a nezavádějících informací a
splnění veškerých povinností uvedených v popisu jakéhokoliv Komerčního projektu.
Donio.cz nedohlíží na kvalitu, plnění ani přesnost jakýchkoliv Komerčních projektů
uvedených na Donio. Donio.cz si vyhrazuje právo kdykoliv Komerční projekt ukončit
a odstranit z Donio.
4.5. Evidence tržeb. V případě, že je Zakladatel povinen k evidenci tržeb ve smyslu
zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, je povinen
evidovat veškeré tržby ve smyslu tohoto zákona, které budou realizovány mezi
Přispěvatelem a Zakladatelem, a je tedy rovněž povinen Přispěvatelům vystavovat
účtenky s údaji požadovanými dle tohoto zákona.
4.6. Vyplacení peněžních prostředků. V případě Úspěšného projektu jsou peněžní
prostředky ze všech Příspěvků týkajících se Úspěšného projektu přeposlány na
bankovní účet Zakladatele, který uvedl při založení projektu, či který uvádí ve svém
Uživatelském účtu, a to po uplynutí stanoveného termínu trvání Komerčního
projektu. Pokyn k odeslání peněžních prostředků uděluje Platební instituci Donio.cz.
4.7. Provedení identifikace. Zaakladatel je povinen poskytnout Donio.cz a Platební
instituci veškerou součinnost potřebnou k provedení identifikace podle zákona č.
253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a prokázat oprávnění k
bankovnímu účtu, na který mají být zaslány peněžní prostředky týkající se
Úspěšného projektu. Zakladatel bere na vědomí, že Platební instituce je oprávněna,
resp. povinna neprovést převod peněžních prostředků, pokud Platební instituce
bude mít jakékoliv důvodné pochybnosti o osobě skutečného majitele účtu a/nebo
bude mít podezření z využití bankovního účtu k financování terorismu nebo
legalizaci výnosů z trestné činnosti a/nebo odmítne-li se Zakladatel podrobit
identifikaci a/nebo z jiného důvodu stanoveného Právními předpisy. Identifikace
podle tohoto odstavce zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, vyplnění a ověření
identifikačního formuláře Platební instituce, poskytnutí dokladů totožnosti a
předložení scanu nebo kopie smlouvy o vedení bankovního účtu, na který mají být
zaslány peněžní prostředky.
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4.8. Označení Neúspěšného projektu. Donio.cz je oprávněn vyhodnotit Komerční
projekt jako Neúspěšný projekt (pro vyloučení pochybností i pokud byl již dříve
vyhodnocen Donio.cz jako Úspěšný projekt) v případě, že:
(a) Zakladatel se odmítne podrobit identifikaci podle odstavce 4.7 těchto
Obchodních podmínek a/nebo jiným způsobem neposkytne potřebnou součinnost
k provedení platby Platební institucí;
(b) Platební instituce odmítne provést převod paněžních prostředků, a to zejména,
nikoliv však pouze, z důvodů uvedených v odstavci 4.7; a
(c) Zakladatel neposkytne Donio.cz dostatečnou součinnost v průběhu a/nebo po
skončení realizace Komerčního projektu,aa to ani po předchozí výzvě Donio.cz k
nápravě; výzvu k nápravě není Donio.cz povinen zaslat v případě, že je zřejmé, že
Zakladatel součinnost neposkytne a/nebo poskytnutí součinnosti výslovně odmítl.
4.9. Vrácení peněžních prostředků ze strany Donio.cz. V případě Neúspěšného
projektu jsou peněžní prostředky odpovídající Příspěvkům vráceny na účty
Přispěvatelů. Pokyn k odeslání peněžních prostředků uděluje Platební instituci
Donio.cz. Platební instituce vrací peněžní prostředky ze všech Příspěvků týkajících se
Neúspěšného projektu vždy výhradně na bankovní účet či platební kartu
Přispěvatele, z nichž byla platba Přispěvatelem provedena.
4.10. Vrácení peněžních prostředků ze strany Zakladatele. V případě, že by došlo k
zaslání jakékoliv částky Zakladateli, která má být vrácena a/nebo neměla být
Zakladateli vyplacena, zavazuje se Zakladatel veškeré takové částky vrátit jako
bezdůvodné obohacení, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) dnů od
připsání takové neoprávněné částky na bankovní účet Zakladatele. Zakladatel je
povinen peněžní prostředky vrátit na bankovní účet určený Donio.cz a neurčí-li
Donio.cz výslovně jinak, zavazuje se Zakladatel vrátit peněžní prostředky zpět na
bankovní účet, z něhož byly veškeré neoprávněné částky Zakladateli zaslány.
4.11. Odpovědnost za Platební instituci. Strany určují, že Donio.cz neodpovídá za
zpoždění (či jakékoliv související následky) připsání nebo nepřipsání jakékoliv částky
na bankovní účet Zakladatele. Zakladatel bere na vědomí, že příslušné platby
provádí Platební instituce. Zakladatel nemá právo žádat jakýkoliv úrok z prodlení,
náhradu nákladů a/nebo náhradu jakékoliv újmy v případě zpoždění platby a/nebo v
případě platby zrušené nebo neprovedené a/nebo platby provedené pouze
částečně.
4.12. Jednostranné započtení. Zakladatel nesmí jakýmkoli způsobem provést
jednostranné započtení vůči jakékoliv pohledávce Donio.cz a/nebo Přispěvatelů
a/nebo Platební instituce.
4.13. Vystavení potvrzení o Příspěvku. Na žádost Přispěvatele vystaví potvrzení o
poskytnutém Příspěvku Přispěvateli Zakladatel. Donio.cz vystavuje pouze potvrzení o
Příspěvku na provoz.
5.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

5.1. Prodlení Zakladatele. Po dobu prodlení Zakladatele s plněním jakékoliv povinnosti
není Donio.cz v prodlení s plněním svých povinností podle těchto Obchodních
podmínek.
5.2. Nárok na informace. Donio.cz si může kdykoliv vyžádat od Zakladatele informace
a/nebo dokumenty, které Donio.cz umožní ověřit, zda Zakladatel plní veškeré své
povinnosti vůči Přispěvatelům, zejména plnění Odměn.
5.3. Poskytnutí informací. Zakladatel poskytne Donio.cz jakékoliv informace a/nebo
dokumenty, které Donio.cz bude vyžadovat k prověření veškerých skutečností
týkajících se těchto Obchodních podmínek a/nebo Komerčního projektu a/nebo
jakéhokoliv požadavku stanoveného orgánem veřejné moci, který se týká
Komerčního projektu a/nebo plnění dle těchto Podmínek.
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5.4. Dobré jméno Donio.cz. Zakladatel se zavazuje při styku s médii a širokou veřejností
po dobu trvání smluvního vztahu dle těchto Obchodních podmínek po jeho
skončení vyjadřovat o Donio.cz vždy kladně a vždy v souladu s oprávněnými zájmy
Donio.cz a/nebo jeho zástupců a/nebo partnerů tak, aby bylo vždy chráněno dobré
jméno a dobrá pověst Donio.cz a/nebo jeho zástupců a/nebo partnerů a aby Donio.cz
a/nebo jeho zástupci a/nebo partneři neutrpěli, byť potenciálně, v důsledku
jakéhokoli vyjádření a/nebo informace a/nebo dokumentu Zakladatele jakoukoliv
újmu.
6.

TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU MEZI ZAKLADATELEM A DONIO.CZ

6.1. Doba trvání smluvního vztahu mezi Zakladatelem a Donio.cz dle těchto
Obchodních podmínek. Smluvní vztah mezi Zakladatelem a Donio.cz dle těchto
Obchodních podmínek se uzavírá na dobu určitou, a to do doby splnění poslední z
uvedených podmínek:
6.1.1.

došlo k ukončení Komerčního projektu tím, že Komerční projekt byl
Donio.cz vyhodnocen jako Úspěšný projekt nebo jako Neúspěšný projekt;

6.1.2.

vynaložením peněžních prostředků Zakladatelem na provedení Komerčního
projektu;

6.1.3.

došlo k vypořádání všech Odměn a došlo k uspokojení všech dalších nároků
Přispěvatelů; a

6.1.4.

Donio.cz a/nebo Platební instituce a/nebo Přispěvatelé nemají vůči
Zakladateli projektu jakoukoli pohledávku na peněžité plnění podle těchto
Obchodních podmínek a/nebo vzniklou v souvislosti s plněním těchto
Obchodních podmínek.

6.2. Ukončení smluvního vztahu mezi Zakladatelem a Donio.cz dle těchto
Obchodních podmínek. Smluvní vztah mezi Zakladatelem a Donio.cz dle těchto
Obchodních podmínek může být ukončen pouze:
6.2.1.

uplynutím určité doby po splnění podmínek uvedených v předchozím
článku 6.1 těchto Obchodních podmínek;

6.2.2.

dohodou Smluvních stran;

6.2.3.

odstoupením Donio.cz, pokud Zakladatel porušil nebo nesplnil jakoukoliv ze
svých povinností vyplývajících z těchto Obchodních podmínek a nenapravil
takové porušení v přiměřené lhůtě určené Donio.cz v písemné výzvě k
nápravě, doručené Zakladateli, kde bylo specifikováno příslušné porušení;
lhůta k nápravě nesmí být kratší než pět (5) dní;

6.3. Práva po odstoupení Donio.cz. Odstoupením Donio.cz nejsou dotčena práva
Donio.cz vzniklá za trvání smluvního vztah mezi Zakladatelem a Donio.cz dle těchto
Obchodních podmínek dle těchto Obchodních podmínek, včetně nároku na
náhradu újmy vzniklé porušením těchto Obchodních podmínek, ani další práva a
povinnosti, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení těchto Obchodních
podmínek.
7.

POPLATKY A NÁKLADY

7.1. Výše peněžních prostředků. Z celkové vybrané částky pro Úspěšný projekt se
Zakladatelům dostane vždy plná výše peněžních prostředků, které Přispěvatelé
poskytli.
7.2. Daňové povinnosti Zakladatele. Zakladatel bere na vědomí, že veškeré peněžní
prostředky, které mu jsou vyplaceny v případě ukončení Úspěšného projekty,
podléhají zdanění podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, v účinném znění.
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7.3. Náklady. Přístup na platformu Donio a její používání, poskytování Služeb a
provádění veškerých Příspěvků je pro Uživatele bezplatné. Uživatelé nesou pouze
náklady, které jim vznikly v souvislosti s přístupem a s používáním platformy Donio
(jedná se např. o náklady na připojení k internetu apod.).
7.4. Poplatky. Veškeré výlohy související s provozováním platformy Donio a transakční
poplatky placené Platební instituci hradí Donio.cz.
8.

PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ DONIO.CZ

8.1. Úhrada výdajů Smluvních stran. Žádná ze Smluvních stran nemá právo na odměnu
a/nebo úhradu jakýchkoliv výdajů nebo nákladů souvisejících s plněním dle těchto
Obchodních podmínek, nestanoví-li tyto Obchodní podmínky jinak.
8.2. Příspěvky na provoz. Uživatelé mohou přispět na provoz platformy Donio a
fungování Donio.cz dobrovolnými příspěvky. Na tyto příspěvky se přiměřeně uplatní
právní úprava darování upravená v § 2055 a násl. Občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů. Příspěvky na provoz nejsou vratné ani v případě, že Komerční
projekt skončí jako Neúspěšný projekt.
8.3. Vystavení potvrzení o Příspěvku na provoz. Donio.cz na žádost Přispěvatele vystaví
potvzení o poskytnutém Příspěvku na provoz.
9.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ DONIO.CZ

9.1. Majetková práva k platformě Donio. Donio.cz vykonává veškerá majetková práva
vztahující se k platformě Donio. Obsah platformy Donio nelze uchovávat, upravovat,
šířit, duplikovat, zveřejňovat, nahrávat, distribuovat, překládat, ani k němu nelze
vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Donio.cz souhlas.
9.2. Předmět práva duševního vlastnictví. Platforma Donio, označení „Donio“, veškerá
vyobrazení a informace týkající se platformy Donio, veškerá záhlaví stránek,
zákaznická grafika, knoflíkové ikony a skripty jsou předmětem práva duševního
vlastnictví, zejména práva autorského, ochrannými známkami a/nebo propagačními
prostředky Donio.cz. Tato nesmí být Uživateli a/nebo třetími osobami kopírována,
napodobována ani užívána bez předchozího písemného souhlasu Donio.cz. Veškerá
práva související s platformou Donio a poskytovanými Službami a jakýmikoliv
technologiemi a jakýmkoliv obsahem jsou ve výlučném vlastnictví Donio.cz.
9.3. Užívání platformy Donio. Užíváním platformy Donio a/nebo Služeb Donio.cz
souhlasí Uživatel s tím, že Služba obsahuje obsah zvláště poskytnutý Donio.cz,
případně jeho partnery, a že tento obsah je ve výlučném vlastnictví Donio.cz,
případně jeho partnerů a je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami,
servisními značkami, patenty, obchodními tajemstvími nebo jinými zákonem
chráněnými právy a obecně příslušnými právními předpisy.
9.4. Obsah platformy Donio. Obsah platformy Donio zahrnuje zejména videa,
audioklipy, písemné komentáře z fór, informace, data, texty, fotografie, software,
skripty, grafiku a interaktivní funkce, jež jsou vytvořeny, poskytnuty nebo jinak
zpřístupněny Donio.cz, popř. jeho partnery prostřednictvím platformy Donio.
Uživatel se zavazuje dodržovat veškerá oznámení, informace a omezení týkající se
autorských práv, která jsou uvedena v jakémkoliv obsahu přístupném
prostřednictvím platformy Donio.
9.5. Autorská práva. Všechna autorská práva, ochranné známky, práva k průmyslovým
vzorům, práva k databázím a jiná práva duševního vlastnictví (ať už zaregistrována či
nikoliv) k předmětům ochrany tvořícím platformy Donio či na platformě Donio se
nacházející, náleží Donio.cz, příslušným Uživatelům či třetím osobám. Není-li
výslovně uvedeno jinak, není žádnému Uživateli v souvislosti se Službami a/nebo
platformou Donio udělována výslovná nebo implicitní licence, souhlas či právo,
včetně jakéhokoliv práva na získání a/nebo držbu jakéhokoliv autorského práva,
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ochranné známky, práva k průmyslovým vzorům, práva k databázím či jiného práva
duševního vlastnictví (ať už zaregistrovaného či nikoliv).
9.6. Nedovolené jednání Uživatele. Uživatel nesmí (přímo ani nepřímo) činit následující:
(a) prodávat, licencovat, půjčovat, pronajímat nebo jinak užívat nebo využívat
jakýkoliv obsah platformy Donio bez souhlasu Donio.cz a/nebo způsobem, který by
porušoval práva kterékoliv třetí osoby;
(b) dešifrovat, dekompilovat, upravovat, znovu vytvářet nebo se jinak pokoušet získat
jakýkoliv zdrojový kód nebo hlavní myšlenky nebo algoritmy kterékoliv části
platformy Donio;
(c) modifikovat, překládat nebo jinak vytvářet odvozená díla z kterékoliv části
platformy Donio;
(d) postupovat, půjčovat, pronajímat, distribuovat nebo jinak převádět jakákoliv
práva, která získá na základě těchto Obchodních podmínek.
10.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ UŽIVATELŮ

10.1. Uživatelské příspěvky. Donio.cz je oprávněn, nikoliv však povinen, umožnit
Uživatelům Uživatelské příspěvky.
10.2. Následky vložení Uživatelského příspěvku. Vložením každého Uživatelského
příspěvku na platformu Donio nebo jinak činí Uživatel následující:
(a) uveřejňuje daný Uživatelský příspěvek a je srozuměn s tím, že může být veřejně
identifikován prostřednictvím e-mailové adresy a/nebo svého jména a příjmení
a/nebo jiným způsobem, v souvislosti s jakýmkoliv takovým Uživatelským
příspěvkem;
(b) uděluje Donio.cz celosvětovou, nevýhradní, trvalou, neodvolatelnou, bezplatnou,
sublicencovatelnou a převoditelnou licenci k užívání, editování, modifikaci,
reprodukci, distribuci, zpracování odvozených děl, propagaci, realizaci a jinému
úplnému využívání Uživatelských příspěvků v souvislosti se Službami a obchodními
aktivitami Donio.cz (a jeho právních nástupců), včetně propagace a redistribuce celé
platformy Donio nebo jejích části (a odvozených děl z nich) nebo Služby v jakýchkoliv
mediálních formátech, prostřednictvím jakýchkoliv médií (včetně webových stránek
třetích osob);
(c) tímto uděluje každému Uživateli vstupujícímu na platformu Donio nevýhradní
licenci k přístupu k Uživatelským příspěvkům prostřednictvím platformy Donio, a k
užívání, editování, modifikaci, reprodukci, distribuci, zpracování odvozených děl,
propagaci a realizaci těchto Uživatelských příspěvků výlučně pro osobní nekomerční
účely;
(d) prohlašuje a zaručuje se, že (i) vlastní nebo jinak ovládá veškerá práva na veškerý
obsah svých Uživatelských příspěvků, nebo že obsah těchto Uživatelských příspěvků
je veřejně přístupný, (ii) že má pravomoc jednat jménem vlastníků jakýchkoliv práv,
vlastnických titulů nebo podílů na jakémkoliv obsahu svých Uživatelských příspěvků,
smí užívat tento obsah, a udělit výše uvedená licenční práva, (iii) že je oprávněn
užívat jméno a podobu každé identifikovatelné fyzické osoby a užívat identifikační
nebo osobní údaje této osoby, dle Obchodních podmínek; a že (iv) je oprávněn udělit
všechna výše uvedená práva k Uživatelským příspěvkům Donio.cz a všem
Uživatelům a/nebo třetím osobám vstupujícím na platformu Donio;
(e) zavazuje se, že užívání nebo jiné využívání Uživatelských příspěvků Donio.cz a
užívání nebo jiné využívání platformy Donio a Služeb Uživateli, dle těchto
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Obchodních podmínek, nenaruší ani neporuší práva kterékoliv třetí osoby, zejména
jakákoliv osobnostní práva, práva na ochranu soukromí, autorská práva, smluvní
práva nebo jakákoliv jiná práva duševního vlastnictví nebo zákonem chráněná práva;
(f) je srozuměn a souhlasí s tím, že (i) Donio.cz má právo vymazat, editovat,
modifikovat nebo překládat jakékoliv materiály, obsah nebo informace, které
Uživatel předloží, a že (ii) za veškeré informace, jež jsou uveřejněny nebo soukromě
zaslány prostřednictvím platformy Donio, výlučně odpovídá osoba, od které tento
obsah pochází, a že Donio.cz neodpovídá za jakékoliv chyby nebo opomenutí v
jakémkoliv obsahu; dále že Donio.cz se nemůže zaručit za identitu jakýchkoliv jiných
Uživatelů, se kterými může jiný Uživatel přijít do kontaktu; a
(g) zavazuje se, že bude dodržovat veškeré příslušné právní předpisy.
10.3. Kontrola Uživatelských příspěvků. Donio.cz neschvaluje ani žádným způsobem
nekontroluje jakékoliv Uživatelské příspěvky. Donio.cz nenese odpovědnost za
hodnověrnost jakýchkoliv údajů, které o sobě poskytnou Uživatelé.
10.4. Odpovědnost za Uživatelské příspěvky a jejich uveřejnění. Uživatel potvrzuje, že
jeho přístup k veškerým Uživatelským příspěvkům za použití platformy Donio je na
jeho vlastní riziko, přičemž nese výlučnou odpovědnost za jakoukoliv škodu nebo
ztrátu, kterou tím způsobí kterékoli osobě. Donio.cz nezaručuje, že kterýkoliv
Uživatelský příspěvek bude zveřejněn na platformě Donio. Donio.cz není povinen
monitorovat Uživatelské příspěvky.
10.5. Práva Donio.cz v rámci Uživatelských příspěvků. Donio.cz si vyhrazuje právo
kdykoliv blokovat, odstranit, editovat nebo modifikovat jakékoliv Uživatelské
příspěvky z platformy Donio, a to bez předchozího oznámení a zdůvodnění (zejména
po obdržení stížností nebo jiných sdělení od třetích osob a/nebo příslušných orgánů
týkajících se takových Uživatelských příspěvků a/nebo pokud má Donio.cz podezření,
že Uživatel porušil Obchodní podmínky), nebo bez udání jakéhokoliv důvodu.
11.

ZAKÁZANÉ JEDNÁNÍ

11.1. Užívání platformy Donio. Podmínkou užívání Služeb a platformy Donio je, že se
Uživatel zavazuje, že nebude Služby ani platformu Donio užívat pro žádný účel, který
tyto Obchodní podmínky zakazují.
11.2. Závazky Uživatele a zakázaná jednání. Uživatel se zavazuje při užívání Služeb a
platformy Donio dodržovat Právní předpisy a respektovat práva Donio.cz i třetích
osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního
vlastnictví. Konkrétně je Uživateli zakázáno zejména:
(a) užívat platformu Donio v rozporu s těmito Obchodními podmínkami;
(b) komerčně či jinak užívat kterékoliv části platformy Donio způsobem způsobilým
poškodit Donio.cz a/nebo jakoukoliv jinou osobu;
(c) zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást platformy
Donio nebo se pokusit narušit její stabilitu, chod nebo data; a
(d) používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly
mít negativní vliv na provoz platformy Donio nebo ostatní Uživatele, zejména pokud
by mohli působit Donio.cz či třetím osobám újmu.
11.3. Zakázané aktivity Uživatele. Uživatel nesmí provádět přímo či nepřímo kteroukoliv
z následujících aktivit:
(a) nahrávat, načítat, zveřejňovat, předkládat ani jinak distribuovat nebo umožnit
distribuci jakéhokoliv obsahu, zejména jakýchkoliv Uživatelských příspěvků, které:
(i) jsou nesprávné, zavádějící, nepravdivé nebo nepřesné;
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(ii) jsou nezákonné, výhružné, obtěžující, hanlivé, klamné, podvodné, zasahující do
soukromí jiných osob, protiprávní, obscénní, urážlivé nebo vulgární;
(iii) porušují jakýkoliv patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorské
právo, právo na publicitu nebo jiné právo kterékoliv jiné fyzické nebo právnické
osoby, nebo porušují jakýkoliv obecně závazný právní předpis nebo smluvní
povinnost;
(iv) představují nevyžádaný nebo neschválený reklamní nebo propagační materiál
nebo jakýkoliv reklamní e-mail (junk mail), spam nebo řetězový dopis; nebo
(v) obsahují softwarové viry nebo jakékoliv jiné počítačové kódy, soubory nebo
programy, jejichž cílem je narušení, poškození, omezení nebo zasahování do
řádného fungování jakéhokoliv softwaru, hardwaru nebo telekomunikačního
zařízení, nebo poškození nebo získání neoprávněného přístupu k jakémukoliv
systému, datům, heslu nebo jiným informacím Donio.cz nebo kterékoliv třetí osoby.
(b) přijmout jakékoliv opatření, které představuje nebo může představovat (dle
rozhodnutí na základě výlučného uvážení Donio.cz) nepřiměřené nebo neúměrně
vysoké zatížení infrastruktury Donio.cz;
(c) zasahovat nebo se pokoušet zasahovat do řádného fungování platformy Donio
nebo jakýchkoliv aktivit prováděných v rámci Služby;
(d) obcházet jakákoliv opatření, která Donio.cz může použít za účelem prevence
nebo omezení přístupu k platformě Donio (nebo jiným účtům, počítačovým
systémům nebo sítím připojeným k platformě Donio);
(e) používat Mailist, Listserv, auto-responder v jakékoliv formě, nebo spam v rámci
Služby; ani
(f) používat manuál nebo automatizovaný software, zařízení nebo jiné postupy k
nabourání se (crawl) nebo zamoření (spider) jakékoliv stránky platformy Donio.
11.4. Případy porušení těchto Obchodních podmínek Zakladatelem. Zakladatel se
dopustí porušení těchto Obchodních podmínek :
11.4.1.

Zakladatel projektu:
a) nesplní jakýkoli svůj peněžitý nebo nepeněžitý dluh vyplývající z těchto
Obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi ke dni jeho splatnosti
(zejména vůči Donio.cz či Přispěvatelům); nebo
b) neuhradí jakýkoli svůj peněžitý dluh vyplývající z těchto Obchodních
podmínek v měně a způsobem v něm uvedeným;
ledaže Zakladatel projektu prokáže způsobem pro Donio.cz uspokojivým, že
příčinou nesplnění je administrativní chyba nebo technická porucha, a
současně je takový dluh uhrazen do pěti (5) pracovních dnů po dni jeho
splatnosti.

11.4.2.

jakékoliv oznámení týkající se nebo informace obsažená v Projektu je nebo
se ukážou být nepravdivými, neúplnými nebo v jakémkoli ohledu
zavádějícími;

11.4.3.

Zakladatel projektu porušil některou z povinností uvedených v článku 3 až 5
těchto Obchodních podmínek.

11.5. Následky porušení Obchodních podmínek Zakladatelem. V případě, že se
Zakladatel dopustí porušení těchto Obchodních podmínek, má Donio.cz právo
odstoupit od smluvního vztahu založeného těmito Obchodními podmínkami. V
takovém případě Donio.cz může rovněž požadovat po Zakladateli náhradu škody
vzniklé v důsledku takového porušení, a to včetně náhrady nemajetkové újmy.
11.6. Odpovědnost Uživatele. Uživatel je plně odpovědný za to, že provedením Platební
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transakce nedochází k legalizaci výnosů z jakékoliv trestné činnosti a peněžní
prostředky nebudou určeny k financování terorismu, teroristických činů nebo
teroristických organizací.
12.

ZDROJE A WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH OSOB

12.1. Zdroje. Platforma Donio může Uživatelům umožňovat připojit se k jiným webovým
stránkám nebo zdrojům na internetu, jež nejsou pod kontrolou Donio.cz, přičemž
tyto jiné webové stránky nebo zdroje mohou obsahovat odkazy na platformu Donio.
Pokud Uživatel vstupuje na webové stránky třetích osob, činí tak na vlastní riziko.
Užíváním platformy Donio a Služeb Uživatel potvrzuje a souhlasí, že Donio.cz
neodpovídá za zboží, služby, obsah, funkce, přesnost, zákonnost, vhodnost nebo
jakýkoliv jiný aspekt webových stránek nebo zdrojů třetích osob. Zahrnutí
jakéhokoliv takového odkazu neznamená schválení ani přidružení Donio.cz k
jakýmkoliv takovým zdrojům třetích osob. Dále tímto Uživatel potvrzuje a souhlasí,
že Donio.cz neodpovídá přímo ani nepřímo za jakoukoliv škodu nebo ztrátu
způsobenou nebo související s užíváním jakýchkoliv takových zdrojů třetích osob
Uživatelem.
13.

UKONČENÍ PŘÍSTUPU

13.1. Ukončení přístupu. Donio.cz může kdykoliv ukončit přístup Uživatele k platformě
Donio nebo jakékoliv její části, s uvedením důvodu nebo bez uvedení důvodu, s
oznámením nebo bez oznámení, s okamžitou účinností, což může vést k zabavení a
zničení veškerých informací týkajících se údajů Uživatele.
13.2. Ukončení registrace. Zakladatel může ukončit svou registraci splněním postupu
uvedeného na platformě Donio. Veškerá ustanovení Obchodních podmínek, jež ze
své povahy mají přetrvat i po ukončení registrace, platí i po ukončení registrace,
zejména ustanovení týkající se duševního vlastnictví a omezení odpovědnosti
Donio.cz.
14.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI DONIO.CZ

14.1. Vyloučení odpovědnosti Donio.cz za jednání Uživatelů. Donio.cz neodpovídá za
úplnost, přesnost ani pravdivost informací a dalších podkladů zveřejněných či jinak
zpřístupněných Uživatelům prostřednictvím platformy Donio ani za újmu či jiné
porušení práv Uživatelů způsobenou obsahem či vzhledem informací a podkladů
zveřejňovaných Uživateli či jiným jednáním Uživatelů na platformě Donio či v
souvislosti s ní, a to ani za případné nekalosoutěžní jednání jakéhokoliv Uživatele
nebo porušení osobnostních nebo autorských práv prostřednictvím platformy Donio
či práv vyplývajících z Právních předpisů na ochranu spotřebitele. Kliknutím na
některé odkazy na platformě Donio může dojít k opuštění platformy Donio a k
přesměrování na webové stránky třetích subjektů. Uživatelé se vzdávají v
maximálním rozsahu umožněném právními předpisy všech svých práv, která by jim
mohla vůči Donio.cz či případně třetím osobám v těchto ohledech vzniknout (či
která jim případně v budoucnu vzniknou), a to včetně zejména práv na náhradu
jakékoliv újmy.
14.2. Omezení odpovědnosti Donio.cz za nepřetržitou funkci platformy Donio. Uživatel
bere na vědomí, že fungování platformy Donio může být časově omezeno. Donio.cz
nezaručuje nepřerušený přístup na platformu Donio a nepřetržitou dostupnost
veškerých funkcí platformy Donio. Donio.cz neodpovídá za případné újmy vzniklé při
stahování dat zveřejněných či jinak zpřístupněných na platformě Donio, újmy
způsobené přerušením provozu, poruchou serveru platformy Donio či počítačovými
viry. Uživatelé se vzdávají v maximálním rozsahu umožněném právními předpisy
všech svých práv, která by jim mohla vůči Donio.cz či případně třetím osobám v
těchto ohledech či jinak v souvislosti s fungováním platformy Donio vzniknout (či

36

která mu případně v budoucnu vzniknou), a to včetně zejména práv na náhradu
jakékoliv újmy.
14.3. Vyloučení odpovědnosti za jednání Uživatelů. Uživatel tímto dále potvrzuje, že
Donio.cz nemá žádnou kontrolu ani žádnou povinnost přijmout jakékoliv opatření
ohledně toho, (i) jací Uživatelé získají přístup na platformu Donio, (ii) k jakému
obsahu platformy Donio nebo Uživatelským příspěvkům má Uživatel přístup
prostřednictvím platformy Donio, (iii) jaké dopady na Uživatele může mít obsah
platformy Donio nebo Uživatelských příspěvků, (iv) jak má Uživatel vykládat nebo
používat obsah platformy Donio nebo Uživatelské příspěvky nebo (v) jaká opatření
může přijmout, bude-li Uživateli zpřístupněn obsah platformy Donio nebo
Uživatelských příspěvků.
14.4. Vyloučení odpovědnosti Donio.cz za nevhodný obsah na platformě Donio.
Donio.cz je zproštěn veškeré odpovědnosti za Uživatelovo dosažení nebo nedosažení
žádoucí úrovně obsahu platformy Donio nebo Uživatelských příspěvků
prostřednictvím platformy Donio. Platforma Donio může obsahovat nebo odkazovat
na webové stránky obsahující informace, které někteří lidé mohou považovat za
urážlivé nebo nevhodné. Donio.cz nečiní žádné prohlášení ohledně jakéhokoliv
obsahu platformy Donio nebo Uživatelských příspěvků obsažených na platformě
Donio nebo zpřístupněných prostřednictvím platformy Donio. Donio.cz neodpovídá
za přesnost, dodržování autorských práv, zákonnost ani mravnost materiálů
obsažených nebo zpřístupněných prostřednictvím platformy Donio.
14.5. Vyloučení odpovědnosti Donio.cz za protiprávní jednání Uživatelů. Donio.cz
nenese odpovědnost z hlediska zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a není povinen zjišťovat původ peněžních
prostředků použitých v rámci Příspěvků. Odpovědnost za dodržování příslušných
právních předpisů souvisejících s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu nese v souladu s příslušnímy právními předpisy
výhradně Uživatel a/nebo Platební instituce.
15.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15.1. Zásady zpracování osobních údajů. Ochrana Osobních údajů ze strany Donio.cz je
dále popsána v Zásadách zpracování osobních údajů.
15.2. Společní správci osobních údajů. Zakladatel může být spolu s Donio.cz v rámci
realizace Komerčního projektu v pozici společných správců Osobních údajů. Za tímto
účelem uzavírají Smluvní strany Smlouvu společných správců.
16.

SOUHLAS S ELEKTRONICKÝM OZNÁMENÍM

16.1. Elektronické oznámení. Používáním Služeb je Uživatel srozuměn s tím, že veškerá
sdělení související se Službami budou zasílána především elektronickou poštou.
Donio.cz může provést elektronická oznámení také jejich zveřejněním na platformě
Donio.
17.

INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

17.1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. V souladu s ustanovením § 14 a násl.
zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění, o ochraně spotřebitele, tímto Donio.cz
informuje veškeré osoby, jež v relevantních právních vztazích vystupují jako
spotřebitelé, že subjekty řešení mimosoudních sporů jsou následující:
(a) obecným subjektem pro řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní
inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
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(b) subjektem pro řešení sporů v oblasti finančních služeb je Finanční arbitr,
Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz.
(c) subjektem pro řešení sporů v oblasti elektronických komunikací a poštovních
služeb je Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, 190 00 Praha 9, www.ctu.cz.
18.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1. Platnost Obchodních podmínek. Tyto Obchodní podmínky představují úplnou
dohodu mezi Uživatelem a Donio.cz týkající se Služeb a užívání platformy Donio, a
nahrazují veškerá předchozí nebo současná sdělení a návrhy (ať již ústní, písemné
nebo elektronické) mezi Uživatelem a Donio.cz.
18.2. Neplatné nebo neúčinné ustanovení Obchodních podmínek. Pokud je kterékoliv
ustanovení těchto Obchodních podmínek považováno za nevymahatelné nebo
neplatné, bude vyloučeno nebo omezeno na minimální nezbytný rozsah a nemá vliv
na platnost nebo vymahatelnost ostatních oddělitelných ustanovení Obchodních
podmínek.
18.3. Změny Podmínek. Donio.cz si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit nebo
upravit tyto Obchodní podmínky, a to i bez udání důvodu. O případných změnách
budou Uživatelé informováni prostřednictvím zveřejnění na platformě Donio a/nebo
zasláním oznámení. Znění nových Obchodních podmínek je účinné ode dne jejich
uveřejnění na platformě Donio, není-li Donio.cz stanoveno jinak. Uživatel má právo
před nabytím účinnosti a nejpozději do jednoho (1) týdne ode dne nabytí účinnosti
takovou změnu Obchodní podmínek odmítnout a závazek s Donio.cz z tohoto
důvodu písemně vypovědět s výpovědní dobou v délce jednoho (1) týdne, a to s
účinností ke dni nabytí účinnosti změny Obchodních podmínek. V opačném případě
platí, že Uživatel takovou změnu přijímá.
18.4. Právní řád. Obchodní podmínky a veškeré právní vztahy z těchto Obchodních
podmínek vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to,
odkud byl realizován přístup na platformu Donio a/nebo došlo k užití Služeb.
18.5. Účinnost. Datum účinnosti: 2. 11. 2022.
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