
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  
PROGRAMU KLUBU ROZPOČTÁŘŮ  

 
 

1. Princip programu Klubu rozpočtářů 
 
1.1. Program Klub rozpočtářů je služba poskytovaná za pravidelný roční poplatek 

společností ÚRS CZ a.s. se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ: 108 00,  
IČ: 47115645, DIČ: CZ 699000797, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776, bank. spojení: Komerční 
banka, a.s., č.ú.: 1108021/0100 (dále jen PROVOZOVATEL). 
 

1.2. Program Klub rozpočtářů je určen rozpočtářům a osobám zabývajícím se 
rozpočtováním a oceňováním stavebních prací. 

 
 

2. Podmínky programu Klubu rozpočtářů 
 
2.1. Účastníkem programu je osoba, která se zaregistruje, uhradí pravidelný členský 

příspěvek za kalendářní rok, plní podmínky definované v bodě 2.3 a zároveň 
aktivně spolupracuje s PROVOZOVATELEM.  
 

2.2. Každá fyzická osoba se může registrovat pouze jednou. Vícenásobné členství 
není možné. 
 

2.3. Plnění aktivní spolupráce s PROVOZOVATELEM dle zvoleného rozsahu 
spolupráce (Basic, Standard, Premium). Podrobnější informace o podmínkách 
spolupráce naleznete zde. 

 
 

3. Výhody a benefity poskytované účastníkům programu Klubu rozpočtářů 
 

3.1. Výhody a benefity účastník programu vybírá a uplatňuje podle seznamu, který 
nalezne zde dle zvoleného rozsahu spolupráce.  
 
 

3.2. PROVOZOVATEL si vyhrazuje právo přeřazení do jiné úrovně členství v případě 
neplnění podmínek, které naleznete zde. 
 

3.3. Každá osoba může konkrétní benefit a výhodu, pokud není uvedeno jinak,  
uplatnit pouze jednou v daném roce. 

 
 

4. Ukončení členství  
 
4.1. Účastník programu může kdykoliv zrušit své členství v programu Klubu 

rozpočtářů ve svém profilu na stránkách www.klubrozpoctaru.cz . Členství bude 
ukončeno ke dni přijetí žádosti. Zbylá část ročního členského příspěvku za rok, 
ve kterém došlo k ukončení členství, se nevrací. 

https://www.klubrozpoctaru.cz/clenstvi-a-vyhody/#podminky-plneni
https://www.klubrozpoctaru.cz/clenstvi-a-vyhody/#porovnani-vyhod
https://www.klubrozpoctaru.cz/clenstvi-a-vyhody/#podminky-plneni
http://www.klubrozpoctaru.cz/


 
4.2. Členství zaniká také nezaplacením členského příspěvku. 

 
4.3. PROVOZOVATEL je oprávněn ukončit účastníkovi členství v programu Klubu 

rozpočtářů v případě nedodržování podmínek v rámci úrovně členství dle odst. 
2.3. těchto podmínek nebo nedodržování Všeobecných obchodních podmínek 
programu Klubu rozpočtářů, a to bez předchozího upozornění o vyloučení  
z programu Klubu rozpočtářů. 
 

4.4. Na základě ukončení členství automaticky zaniká právo člena programu Klubu 
rozpočtářů k čerpání výhod a benefitů. 

 
 

5. Zpracování osobních údajů 
 
5.1. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu se zásadami Zpracování osobních 

údajů, které naleznete zde.  
 

 
6. Všeobecné a závěrečné ustanovení 

 
6.1. PROVOZOVATEL si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných obchodních 

podmínek programu Klubu rozpočtářů, změnu obsahu podpory v rámci programu 
Klubu rozpočtářů a také pravidel pro jejich získání.  
 

6.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 9. 2019. Nové podmínky 
platí ode dne, kdy jsou zveřejněné na internetových stránkách 
www.klubrozpoctaru.cz, a členové budou na jejich změnu předem upozorněni. 

  
 
 

 
V Praze dne 1. 9. 2019 

ÚRS CZ a.s. 
 
 

https://www.klubrozpoctaru.cz/files/Informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-10_2019.pdf

