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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 
 

PREAMBULE 

 Tyto Všeobecné smluvní podmínky Aplikačního centra BALUO (dále jen „Podmínky“), jsou součástí Rámcové smlouvy o 
účasti na výzkumu, která je uzavírána mezi Univerzitou Palackého v Olomouci, Fakultou tělesné kultury, IČ: 61989592, se 
sídlem Křížkovského 511/8, 771 47 (dále jen „UP“) a budoucím účastníkem výzkumu (dále jen „Účastník“).  

 Tyto všeobecné podmínky jsou podepsány děkanem Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, a to ve 
formě faksimile (sken či kopie podpisu), v praxi obvyklé formy podpisu. Účastník prohlašuje, že považuje užití faksimile 
namísto vlastnoručního podpisu oprávněného zástupce Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci za 
dostatečné a s touto formou podpisu Podmínek souhlasí. 

 Výzkum bude prováděn na pracovištích Aplikačního centra BALUO, adresa: U Letiště 976/32, Olomouc 779 00 (dále jen 
„AC BALUO“), které je součástí Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, třída Míru 117, Olomouc 771 11. 

 AC BALUO je Vědeckotechnický park zaměřený na oblast vědy, výzkumu, technologického vývoje a inovací v oblasti 
aktivního životního stylu, zdravého životního stylu, podpory zdraví a prevence zdravotních rizik a nemocí.  

 Veškeré výzkumy, které budou realizovány AC BALUO byly odsouhlaseny a schváleny Etickou komisí FTK UP. 

 Účast na Výzkumu se vztahuje pouze na osobu Účastníka, je nepřenositelná, nepřevoditelná a nepřechází na právní 
nástupce Účastníka. Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, vzniká v okamžiku uzavření Rámcové smlouvy o účasti 
na výzkumu a úplném uhrazení ročního poplatku za příslušný výzkum dle níže uvedeného.  

 ACB si vyhrazuje právo odmítnout uzavření Rámcové smlouvy o účasti na výzkumu kterémukoliv potencionálnímu 
Účastníkovi. Na uzavření Rámcové smlouvy o účasti na výzkumu není právní nárok. 

 Veškeré poplatky vybírané v rámci výzkumu jsou vybírány na pokrytí nákladů spojených s prováděním výzkumu a užíváním 
zázemí AC BALUO. Nejsou tedy vybírány za účelem dosažení zisku. 

 
POSTUP PŘED VZNIKEM ÚČASTI NA VÝZKUMU, VZNIK A ZÁNIK ÚČASTI NA VÝZKUMU 

 Postup před vznikem účasti na výzkumu: 
Pro registraci do výzkumu (resp. pro uzavření Rámcové smlouvy o účasti na výzkumu) je nutné: 
1. Vybrat si na adrese www.acbaluo.cz příslušný výzkum, kterého se chce potencionální Účastník účastnit. 
2. Vyplnit na adrese www.acbaluo.cz/registrace Dotazník ošetřující účast na příslušném výzkumu, potvrdit 

Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů a Informovaný souhlasu k příslušnému výzkumu, a 
odsouhlasit tyto Podmínky, Návštěvního řádu AC BALUO a jeho součástí a Ceník, který je k dispozici na 
webových stránkách AC BALUO a na recepci AC BALUO (dále jen „Ceník“). 

3. Po provedení online registrace dle výše uvedeného se budoucí Účastník fyzicky dostaví do AC BALUO na 
recepci v otevírací době AC BALUO, kde dokončí proces registrace tak, že: 

 po ověření jeho totožnosti příslušným zaměstnancem AC BALUO mu tento zaměstnanec vytiskne 
z online registračního systému předvyplněný Dotazník, který tvoří přílohu Rámcové smlouvy o 
účasti na výzkumu a podepíše s budoucím Účastníkem Rámcovou smlouvu o účasti na výzkumu 
(dále jen jako „smlouva“) 

 Pokud není v těchto všeobecných podmínkách stanoveno jinak, účast na Výzkumu vzniká: 
1. vlastnoručním podpisem Účastníka na smlouvě ,  
2. zaplacením ročního poplatku (dále jen „Poplatek“), a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne podpisu 

Rámcové smlouvy o účasti na výzkumu. Výše Poplatku je sjednána v Ceníku. Pokud dojde ke změně výše 
uvedeného ceníku ze strany AC BALUO, zavazuje se AC BALUO o této skutečnosti informovat všechny 
účastníky všech výzkumů. Změna ceny Poplatku nemá vliv na již uzavřené Dílčí smlouvy o účasti na výzkumu 
(podrobněji viz. níže). 

Nedojde-li k vlastnoručnímu podpisu dokumentů dle bodu 1 ani do 10 pracovních dnů ode dne vytvoření online 
registrace, pozbývá registrace účinnosti a bude ze systému registrací automaticky vymazána. 
Nedojde-li  k zaplacení ročního poplatku nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření Rámcové smlouvy o 
účasti na výzkumu (tzn., nedojde ani ke vzniku účasti na výzkumu), pozbývá tato smlouva účinnosti marným 
uplynutím výše uvedené lhůty.  
 

 V poplatku jsou zahrnuty náklady na registraci, založení vlastního profilu Účastníka, obdržení vlastního ID Účastníka, 
náklady na pořízení karty BALUO, jeden vstup do fitness (90 min) či do bazénu (60 min). V případě zaměstnanců či studentů 
Univerzity Palackého v Olomouci jsou náklady na kartu BALUO zahrnuty v Poplatku a karta BALUO vydávána takovým 
osobám jen tehdy, není–li takový zaměstnanec či student držitelem zaměstnanecké karty UP či karty ISIC. V případě, že je 
student či zaměstnanec Univerzity Palackého v Olomouci držitelem karty ISIC či zaměstnanecké karty UP, je povinen pro 
účely účasti na výzkumu užívat tuto kartu ISIC nebo kartu zaměstnaneckou. Tato skutečnost je zohledněna v ceně účasti 
na výzkumu uvedené v Ceníku. 

 Účastník po registraci (po uzavření Rámcové smlouvy o účasti na výzkumu) a zaplacení Poplatku obdrží kartu BALUO. Dále 
má možnost se zúčastnit vstupního měření, které je zdarma pro účastníky výzkumu. Následně může Účastník využít buď 
jednu hodinu ve fitness centru případně jednu hodinu v testovacím bazénu, které jsou zahrnuty v Poplatku.  

http://www.acbaluo.cz/
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 Vstupním měřením se rozumí tři testy (složení těla, pohyblivost a síla předloktí spolu s hypertenzí), kterým každý Účastník 
v rámci výzkumu jako bonus prochází a má tak možnost zjištění svého aktuálního stavu v Diagnostickém STK.  

 Registrace na pohybovou aktivitu nebo služby je možná osobně na recepci AC BALUO, telefonicky +585 636 710 nebo na 
e-mailu recepce@acbaluo.cz nebo přes webovou aplikaci na adrese www.acbaluo.cz nejpozději 24 hodin před začátkem 
pohybové aktivity nebo služby. Odhlašování již rezervovaných pohybových aktivit a služeb lze řešit stejným způsobem, jak 
je uvedeno výše a to 24 hodin před zahájení dané pohybové aktivity nebo služby. V případě nevyužití  rezervace vám bude 
účtován storno poplatek ve výši rezervované aktivity nebo služby. Storno poplatky jsou klientovi účtovány při další 
návštěvě nebo uhrazeny z kreditu klienta. Telefonické rušení rezervací AC BALUO negarantuje. V případě nemoci a 
doložení lékařského potvrzení vám poplatek za aktivitu či službu bude vrácen. Vracení poplatku při mimořádné události 
bude posuzovat AC BALUO individuálně. 

 Trvání účasti na výzkumu (resp. trvání závazkového právního vztahu vyplývajícího z Rámcové smlouvy) může být ukončeno 
před uplynutím doby určité, na níž byla účast sjednána (tj. 1 rok od uzavření Rámcové smlouvy o účasti na výzkumu) za 
následujících podmínek: 

1. Písemnou dohodou uzavřenou mezi UP a Účastníkem. Na uzavření dohody není právní nárok. 
2. Písemnou výpovědí Rámcové smlouvy o účasti na výzkumu ze strany Účastníka ze závažných důvodů (např. 

těhotenství, závažné dlouhodobé onemocnění či zranění vyžadující dlouhodobou rehabilitaci, dlouhodobá 
hospitalizace apod.) s dvouměsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně 
doručena. V případě vypovězení Rámcové smlouvy o výzkumu dle tohoto bodu všeobecných podmínek, 
bere Účastník na vědomí, že mu nebude vracen Poplatek. 

3. Odstoupením od Rámcové smlouvy o výzkumu ze strany Univerzity Palackého v Olomouci, a to 
z následujících důvodů: 

 Účastník opakovaně (alespoň 2x) poruší závažným způsobem jakoukoliv povinnost, kterou mu 
ukládají tyto podmínky nebo Návštěvní řád, nebo 

 Účastník si nejpozději do 14ti dnů ode dne zaplacení Poplatku nevybere nějakou sportovní 
aktivitu z nabídky AC BALUO a nepředplatí si vstup v souladu s níže uvedenými podmínkami, 
nebo 

 Účastník zneužije Kartu, kartu ISIC či zaměstnaneckou kartu UP (např. zapůjčením jiné osobě 
apod.). 

Odstoupení musí být učiněno písemnou formou a doručeno dle podmínek uvedených v těchto 
Podmínkách. Odstoupení má v takovém případě účinky ex nunc. 

4. Výpovědí Rámcové smlouvy o výzkumu ze strany Účastníka, se 14ti denní výpovědní dobou, a to 
z následujících důvodů: 

 neoznámí-li mu AC BALUO alespoň 14 dní před zveřejněním změny Podmínek tuto změnu 
v souladu s podmínkami uvedenými v těchto podmínkách, nebo 

 oznámí-li Účastník ve lhůtě dle těchto podmínek nesouhlas se změnou těchto Podmínek.  
Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď druhé smluvní straně 
doručena. V případě vypovězení Rámcové smlouvy o výzkumu dle tohoto bodu všeobecných podmínek, 
bere Účastník na vědomí, že mu nebude vracen Poplatek. 

 

 Veškeré písemnosti ve vztahu k účasti na výzkumu jsou si smluvní strany povinny doručovat osobně či doporučeně 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy nebo na jiné adresy za tímto 
účelem druhé smluvní straně oznámené, není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak.  

 Písemnost určená smluvní straně se považuje za doručenou, není-li prokázán opak, okamžikem jejího převzetí touto 
smluvní stranou nebo okamžikem odmítnutí jejího převzetí, v ostatních případech pak třetím (3.) pracovním dnem po 
odeslání písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak. 

 Účast na výzkumu nelze prodloužit. Bude-li mít Účastník zájem o další účast na výzkumu, je toto možné pouze po uzavření 
nové Rámcové smlouvy o účasti na výzkumu, a to za podmínek platných v době jejího uzavření. 

 Účast na výzkumu dle Rámcové smlouvy o účasti na výzkumu trvá 1 rok ode dne podpisu Rámcové smlouvy o účasti na 
výzkumu Účastníkem výzkumu, nedojde-li k ukončení účasti na výzkumu jiným způsobem dle těchto Podmínek. 

 V případě zániku účasti na výzkumu z jakéhokoliv z výše popsaných důvodů je UP oprávněna užívat doposud získané 
osobní a citlivé údaje po dobu uvedenou v čl. II odst. 9 smlouvy. 
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PRŮBĚH VÝZKUMU 

 Do 14 dní ode dne zaplacení Poplatku si každý Účastník musí vybrat nejméně jednu z aktivit nabízených AC BALUO a nabít 
si kartu BALUO, ISIC kartu či kartu zaměstnance UP na částku alespoň 500,-Kč. 

 Další účast na výzkumu AC BALUO  probíhá tak, že Účastník si prostřednictvím rezervačního systému (do kterého získá 
přístup po uzavření Rámcové smlouvy o účasti na výzkumu) rezervuje termín čerpání konkrétní aktivity ve svém profilu 
Účastníka. Poté se Účastník v zarezervovanou dobu aktivity dostaví na recepci AC BALUO, kde se mu z karty BALUO, ISIC 
karty nebo karty zaměstnance UP odečte platba za rezervovanou aktivitu, a to v souladu s Ceníkem. Na kartě BALUO, 
kartě ISIC nebo zaměstnanecké kartě UP je tedy uložen předplacený kredit, ze kterého se čerpají platby za jednotlivé 
využité aktivity podle doby strávené v areálu a podle podmínek konkrétní aktivity nebo služby uvedených v platném 
Ceníku. Tato doba začíná vydáním čipového náramku na recepci AC BALUO při placení rezervované aktivity. Tato doba 
končí vrácením čipového náramku na recepci AC BALUO. Pokud Účastník překročí rezervovanou dobu aktivity, odečte se 
mu úhrada za toto překročení z předplaceného kreditu na kartě BALUO při vrácení čipového náramku ve výši dle Ceníku 

 Pokud účastník nedisponuje na kartě BALUO, na kartě ISIC či na zaměstnanecké kartě UP  tak vysokým kreditem, aby z něj 
před vstupem do AC BALUO mohl uhradit cenu za danou aktivitu, je povinen dobýt si kredit na recepci AC BALUO před 
vstupem na danou aktivitu.  

 Okamžikem, kdy Účastník zaplatí na recepci AC BALUO za rezervovanou aktivitu, dochází konkludentně k uzavření Dílčí 
smlouvy o účasti na výzkumu, kterou dochází k naplnění účelu a k provedení Rámcové smlouvy o účasti na výzkumu. 

 V případě ukončení účasti na výzkumu uplynutím doby či některým z výše uvedených způsobů před uplynutím doby trvání 
účasti na výzkumu (tedy zánikem závazkového právního vztahu z Rámcové smlouvy o výzkumu) dochází i k zániku všech 
Dílčích smluv o účasti na výzkumu a Účastníkovi bude vrácen přebytečný a nevyčerpaný kredit z karty BALUO, z karty ISIC 
či zaměstnanecké karty UP, a to do 30dní ode dne ukončení účasti na výzkumu, a to bezhotovostně na účet Účastníka 
nebo v hotovosti na recepci AC BALUO. Volbu způsobu vyplacení nevyčerpané částky je Účastník povinen sdělit při 
ukončení účasti na výzkumu písemně.   

 
KARTA BALUO 

 Bezprostředně po uhrazení Poplatku bude Účastníkovi, který není studentem či zaměstnancem Univerzity Palackého 
v Olomouci, případně je studentem či zaměstnancem Univerzity Palackého v Olomouci, ale není držitelem zaměstnanecké 
karty UP či karty ISIC, vydána karta BALUO (dále jen „Karta“).  

 Karta slouží k prokázání účasti na výzkumu na AC BALUO a opravňuje Účastníka k účasti na výzkumu v AC BALUO, jestliže 
účastník není studentem či zaměstnancem Univerzity Palackého v Olomouci, případně je studentem či zaměstnancem 
Univerzity Palackého v Olomouci, ale není držitelem zaměstnanecké karty UP či karty ISIC.  

 Studenti UP či zaměstnanci UP jsou povinni namísto Karty používat svoji kartu ISIC nebo zaměstnaneckou kartu UP, jsou-
li jejími držiteli. 

 Karta je stejně jako zaměstnanecká karta UP či karta ISIC osobní a nepřenosná, její zapůjčení jiné osobě je zakázáno. Ztrátu 
či odcizení Karty, karty ISIC či zaměstnanecké karty UP je Účastník povinen okamžitě ohlásit ACB. V případě ztráty či 
odcizení Karty bude za vystavení nové Karty Účastníkovi účtován jednorázový poplatek 150,- Kč.  V případě ztráty či 
odcizení karty ISIC či zaměstnanecké karty UP, která sloužila studentovi UP či zaměstnanci UP namísto Karty, je takový 
student UP či zaměstnanec UP, který je Účastníkem, povinen zažádat o udělení nové Karty (a to s ohledem na nebezpečí 
prodlení při vyřizování nové karty ISIC či zaměstnanecké karty UP), přičemž v takovém případě bude takovému Účastníkovi 
také účtován jednorázový poplatek za vystavení nové Karty 150,-Kč a účastník již není oprávněn užívat svoji ISIC kartu 
případně zaměstnaneckou kartu UP,ale je povinen využívat nadále jen tuto novou Kartu.. 

 V případě vystavení nové Karty dle výše uvedeného bodu těchto Podmínek bude zbývající kredit ze ztracené či odcizené 
Karty, karty ISIC či zaměstnanecké karty, převeden na novou Kartu. 

 Účastník je povinen se před každým vstupem do AC BALUO prokázat Kartou, kartou zaměstnance UP, příp. kartou ISIC. V 
případě pochybnosti o totožnosti Účastníka je Účastník na žádost zaměstnanců AC BALUO povinen prokázat svou 
totožnost platným průkazem totožnosti s fotografií.  

 Neprokáže-li se Účastník Kartou, kartou ISIC nebo zaměstnaneckou kartou UP nebo neprokáže-li na žádost svou totožnost, 
nemá Účastník nárok na čerpání aktivit v AC BALUO a příslušný zaměstnanec AC BALUO je oprávněn odmítnout 
Účastníkovi do AC BALUO vstup.  

 Zneužití Karty, karty ISIC či zaměstnanecké karty UP (např. zapůjčení jiné osobě atd.) bude považováno za závažné porušení 
Podmínek, na základě čehož je UP prostřednictví příslušného zaměstnance AC BALUO oprávněna ukončit v souladu s výše 
uvedenými podmínkami účast Účastníka na výzkumu, příp. odmítnout v budoucnu uzavření jakékoliv smlouvy o účasti 
daného Účastníka na jakémkoliv výzkumu v AC BALUO, stejně jako odmítnout této osobě jakýkoliv budoucí vstup do 
prostor AC BALUO. Výše uvedené kroky nevylučují právo AC BALUO předat řešení daného prohřešku Policii ČR. 
 

CÍLE VÝZKUMU S NÁZVEM POSOUZENÍ EFEKTU ZDRAVÉHO A AKTIVNÍHO ŽIVOTNÍHO STYLU DOSPĚLÝCH JEDINCŮ NA VYBRANÉ 

UKAZATELE ZDRAVÍ U ÚČASTNÍKŮ VÝZKUMU APLIKAČNÍHO CENTRA BALUO   FAKULTY TĚLESNÉ KULTURY UNIVERZITY 

PALACKÉHO V OLOMOUCI 
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 Cílem výzkumné studie je posouzení efektu aktivního životního stylu dospělých jedinců na vybrané ukazatele zdraví.  

 Projekt představuje retrospektivní analýzu a zpracovávání dat účastníků výzkumu Aplikačního centra BALUO Fakulty 
tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. S daty bude pracováno po prvním roce činnosti AC BALUO. Předpoklad 
zpracování dat v prvním a druhém čtvrtletí roku 2018.  

 K upřesnění pojmu „vybrané ukazatele zdraví“: Zde jsou zahrnuty data, která budou postupně získávána od klubových 
členů v průběhu roku 2017. Variabilita dat bude proměnlivá s ohledem na skutečnost, jaké diagnostické metody člen AC 
BALUO podstoupí, a k jakým datům poskytne informovaný souhlas (součást žádosti) pro jejich další zpracování. Pro 
upřesnění předpokládáme, že bude pracováno s daty typu: tělesná výška, tělesná hmotnost, BMI, obvodové 
charakteristiky segmentů lidského těla, složení těla a jeho jednotlivé frakce, vybrané fyziologické parametry, vybrané 
biomechanické ukazatele, vybrané ukazatele pohyblivosti, základní sociodemografická data, data ze vstupního formuláře 
vztahující se ke zdraví a životnímu stylu člena/ů AC BALUO apod. 

 Data postupující ke zpracování budou vycházet z diagnostických metod a postupů, které nezpůsobují účastníkovi 
jakoukoliv újmu a jsou neinvazivní. Odpovědní pracovníci disponují potřebnou odborností a náležitou praxí. V rámci 
výzkumu jsou využívány pouze vysoce kvalitní zařízení s potřebnou certifikací, která jsou ve vlastnictví UP. 

 
OSTATNÍ USTANOVENÍ 

 Účastník poskytuje zdarma a anonymně naměřená data pro účely vědy a výzkumu dle cíle příslušného výzkumu. 

 Účastník je povinen oznamovat AC BALUO jakoukoli změnu údajů uvedených v Dotazníku, a to bez zbytečného odkladu 
poté, co k této změně došlo. 

 AC BALUO je oprávněno tyto Podmínky kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. O takové změně bude každý Účastník 
vždy alespoň 14 dní před jejich zveřejněním informován, a to zasláním takového oznámení na email uvedený v Dotazníku. 
V případě, že Účastník nebude s oznámenou změnou těchto podmínek souhlasit, je oprávněn i povinen ve lhůtě 14 dní 
ode dne oznámení takové změny Podmínek Rámcovou smlouvu o účasti na výzkumu vypovědět, a to v souladu s výše 
uvedenými ustanoveními těchto Podmínek, přičemž změna těchto Podmínek se považuje za oznámenou následující 
pracovní den poté, co byla odeslána ze strany AC BALUO na email Účastníka uvedený v Dotazníku. Svůj nesouhlas se 
změnou těchto Podmínek je Účastník povinen zaslat buď na email AC BALUO info@acbaluo.cz nebo písemně způsobem 
stanoveným výše v těchto Podmínkách. Nesouhlas je považován za doručený AC BALUO, pokud byl poslední den lhůty 
doručen na email AC BALUO info@acbaluo.cz nebo pokud byl poslední den lhůty doručen na AC BALUO v písemné formě 
dle výše uvedených ustanovení těchto podmínek. Pokud Účastník neprojeví svůj nesouhlas v souladu s těmito 
podmínkami, má se za to, že se změnou souhlasí. 

 Změněné nebo doplněné Podmínky nabývají platnosti dnem zveřejnění na stránkách AC BALUO a účinnosti prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k jejich zveřejnění. Předchozí ustanovení těchto Podmínek tím 
není dotčeno. 

 Shodným způsobem bude AC BALUO  měnit a zveřejňovat i další významné informace, zejména Návštěvní řád a Ceník.  

 Účastník prohlašuje, že souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb. Pokud Účastník toto svoje 
souhlasné stanovisko změní, tj. že se zasíláním obchodních sdělení nebude souhlasit nebo pokud bude preferovat pouze 
určitou formu těchto sdělení, sdělí tuto skutečnost AC BALUO písemnou formou.  

 Místem plnění výzkumu je Aplikační centrum BALUO, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. 

 Případná neplatnost některých ustanovení těchto Podmínek se netýká platnosti a účinnosti ostatních ustanovení těchto 
Podmínek. 

 Ve věcech výslovně neupravených těmito Podmínkami se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí přiměřeně 
právním řádem České republiky, zejm. pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.  

 Tyto Podmínky nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění na stránkách AC BALUO a účinnosti prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k jejich zveřejnění 

 
 
V Olomouci dne 1. května 2017  
 

 
…………………………………………. 
Doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. 
Děkan Fakulty tělesné kultury 
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