
1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  DEFINICE POJMŮ

Níže uvedené pojmy používané v těchto Provozních podmín-
kách s velkými počátečními písmeny budou mít pro účely 
těchto provozních podmínek následující význam:
1.1.1.  „Administrátor“ znamená fyzickou osobu jmenovanou 

Institucionálním uživatelem v souladu s odst. 3.2, a to 
za účelem administrace účtu tohoto Uživatele ve vztahu 
k Aplikaci VJŘ.

1.1.2.  „Aplikace VJŘ“ znamená on-line funkci Portálu Vím, jak 
řídím, jak je definována v odst. 2.1. 

1.1.3.  „Dopravní přestupek“ znamená přestupek, který: 
	 (i)  nebyl projednán v blokovém řízení,
	 (ii)  se týká překročení nejvyšší povolené rychlosti sta-

novené zvláštním právním předpisem nebo dopravní 
značkou nebo porušení ustanovení o zastavení a stání 
vozidel při parkování, a zároveň,

	 (iii)  je evidován Městskou policií hl. m. Prahy, nebo je 
předmětem správního řízení na Odboru dopravních 
přestupků magistrátu hl. m. Prahy.

1.1.4.  „Formulář“ znamená formulář, jehož prostřednictvím 
Institucionální uživatel (i) jmenuje Administrátora a/
nebo Pověřené osoby a/nebo jehož prostřednictvím 
Institucionální uživatel (ii) registruje Vozidla k účtu Insti-
tucionálního uživatele v rámci Aplikace VJŘ, příp. provádí 
změny v souladu s odst. 3.4.2. Formulář je dostupný v 
elektronické podobě na Portálu nebo v písemné podobě 
na Kontaktním místě Portálu.

1.1.5.  „Institucionální uživatel“ znamená právnickou osobu 
nebo podnikající fyzickou osobu, která s Městem uza-
vřela Smlouvu. 

1.1.6.  „Kontaktní místo Portálu“ znamená místo, které slouží 
k osobnímu styku Města s veřejností v záležitostech sou-
visejících s Portálem. Adresa Kontaktního místa Portálu 
je uvedena na Portálu.

1.1.7.  „Město“ znamená hlavní město Prahu, se sídlem na ad-
rese Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1, Česká repub-
lika, jako subjekt provozující Portál.

1.1.8.  „Návod“ znamená návod pro používání Aplikace VJŘ, 
který je k dispozici v elektronické podobě na Portálu 
nebo v písemné podobě na Kontaktním místě Portálu.

1.1.9.  „Oprávněná osoba“ znamená ve vztahu k Institucio-
nálnímu Uživateli:

	 a)  statutární orgán Institucionálního uživatele nebo členy 
jeho statutárního orgánu oprávněné jednat za Institu-
cionálního uživatele, pokud je Institucionální uživatel 
právnickou osobou; nebo 

	 b)  osobu jednající za Institucionálního uživatele na zá-
kladě plné moci s úředně ověřeným podpisem osoby 
oprávněné jednat jménem Institucionálního uživatele; 
vzor plné moci je k dispozici v elektronické podobě 
na Portálu nebo v písemné podobě na Kontaktním 
místě Portálu; nebo

	 c)  Institucionálního uživatele osobně, pokud je podnika-
jící fyzickou osobou.  

1.1.10.  „Podmínky“ znamená Podmínky pro používání portálu 
www.praha.eu. 

1.1.11.  „Pověřená osoba“ znamená fyzickou osobu, která je 
pověřena k používání Aplikace VJŘ Institucionálním 
uživatelem. 

1.1.12.  „Portál“ znamená internetové stránky Města přístupné 
prostřednictvím webové adresy www.praha.eu, popří-
padě i jiné internetové stránky Města za předpokladu, že 
tyto internetové stránky odkazují na použití Podmínek. 

1.1.13.  „Provozní podmínky VJŘ“ znamená tyto Provozní 
podmínky Aplikace VJŘ. Provozní podmínky VJŘ upra-
vují práva a povinnosti Uživatelů a Města ve vztahu k 
Aplikaci VJŘ a jejímu používání. Uživatelé včetně Ad-
ministrátorů, Oprávněných osob a Pověřených osob 
jsou povinni při používání Aplikace VJŘ postupovat v 
souladu s Provozními podmínkami VJŘ. Není-li v Pro-
vozních podmínkách VJŘ stanoveno jinak, záležitosti 
výslovně neupravené Provozními podmínkami VJŘ se 
řídí Podmínkami.

1.1.14.  „Smlouva“ znamená smlouvu o poskytování přístupu k 
on-line službám Portálu hl. m. Prahy, která byla uzavřena 
v písemné formě mezi Uživatelem a Městem.

1.1.15.  „Uživatel“ znamená každý subjekt, který používá Apli-
kaci Vím, jak řídím, tj. přistupuje k ní či využívá jejích 
funkcí, ať už jedná na účet svůj nebo na účet jiného; 
za Uživatele je považován i Institucionální uživatel. 

1.1.16.  „Vozidlo“ znamená vozidlo registrované Uživatelem 
v rámci Aplikace VJŘ v souladu s odst. 4.1.

1.2.  VÝKLADOVÁ PRAVIDLA

1.2.1.  Odkazy v Provozních podmínkách VJŘ. Kde se v těch-
to Provozních podmínkách VJŘ odkazuje na články či 
odstavce bez další specifikace, rozumí se tím články a 
odstavce těchto Provozních podmínek VJŘ.

1.2.2.  Jednání Institucionálního uživatele. Za Institucionálního 
uživatele činí úkony uvedené v těchto Provozních pod-
mínkách VJŘ Oprávněná osoba, případně Administrátor, 
nestanoví-li tyto Provozní podmínky VJŘ jinak.

2.  POUŽÍVÁNÍ APLIKACE „VÍM, JAK ŘÍDÍM“

2.1  APLIKACE VJŘ

2.1.1.  Aplikace VJŘ. Aplikace VJŘ slouží pro zpřístupnění infor-
mací o podezření ze spáchání Dopravního přestupku. In-
formace o Dopravních přestupních jsou v rámci Aplikace 
VJŘ dostupné pouze ve vztahu ke konkrétnímu Vozidlu, 
tzn. nikoli ve vztahu ke konkrétní osobě. Město nepo-
skytuje žádné záruky ani ujištění týkající se přesnosti, 
aktuálnosti nebo kompletnosti informací zpřístupněných 
prostřednictvím Aplikace VJŘ; Město za přesnost, aktu-
álnost nebo kompletnost takových informací neodpoví-
dá. Tyto informace jsou závislé na údajích, které Městu 
předkládají policejní orgány a další orgány činné ve vě-

cech Dopravních přestupků. Bude-li Uživatel považovat 
informace uveřejněné v Aplikaci VJŘ za relevantní pro 
svůj další postup, je povinen si tyto informace ověřit u 
příslušných orgánů.

2.1.2.  Evidence Dopravních přestupků v Aplikaci VJŘ. V přípa-
dě spáchání Dopravního přestupku s Vozidlem, které je 
registrováno na Uživatele s trvalým bydlištěm/místem 
podnikání/se sídlem na území Města (hlavního města 
Prahy), bude informace o tomto Dopravním přestup-
ku zaevidována v Aplikaci VJŘ zpravidla do tří týdnů 
od jeho spáchání. V ostatních případech může být tato 
doba delší. 

2.1.3.  Dostupnost Aplikace VJŘ. Aplikace VJŘ je Uživateli do-
stupná po jeho přihlášení do Portálu. Aplikace VJŘ je bez-
platně přístupná prostřednictvím sítě internet na základě 
její aktivace dle odst. 2.4, Město však za její dostupnost 
neodpovídá. Město si vyhrazuje právo kdykoli i okamžitě 
bez předchozího upozornění změnit, pozastavit či zcela 
zrušit dostupnost Aplikace VJŘ zejména z důvodu úprav 
Aplikace VJŘ a/nebo Portálu či aktualizace jejich obsa-
hu. V případě trvalého zrušení Aplikace VJŘ bude Uživa-
tel o této skutečnosti předem informován.

2.1.4.  Návod, dotazy, podněty. Instrukce pro používání Aplikace 
VJŘ jsou uvedeny v Návodu. Návod je k dispozici v elektro-
nické podobě na Portálu nebo v písemné podobě na Kon-
taktním místě. Dotazy k Aplikaci VJŘ a případné pod-
něty jsou přijímány na emailové adrese: info@praha.eu,  
případně Call centrem Města na telefonním čísle  
12 444 v pracovní dny od 8:30 do 17:00 hodin.

2.2.  ZÁVAZNOST PROVOZNÍCH PODMÍNEK VJŘ

2.2.1  Závaznost Provozních podmínek VJŘ. Používání Aplikace 
VJŘ Uživatelem se řídí těmito Provozními podmínkami 
VJŘ, Podmínkami a Smlouvou. Používáním Aplikace VJŘ 
Uživatel potvrzuje, že se s Provozními podmínkami VJŘ 
seznámil a akceptuje je. V případě rozporu mezi Smlou-
vou a ustanoveními těchto Provozních podmínek VJŘ 
mají přednost příslušná ustanovení uzavřené Smlouvy. 
V případě rozporu mezi ustanoveními těchto Provozních 
podmínek VJŘ a Podmínek mají ve vztahu k Aplikaci VJŘ 
přednost příslušná ustanovení Provozních podmínek VJŘ.

2.2.2  Nesouhlas s Provozními podmínkami VJŘ. V případě 
nesouhlasu s Provozními podmínkami VJŘ je Uživatel 
povinen neprodleně upustit od používání Aplikace VJŘ 
a tuto deaktivovat v souladu s odst. 2.5.3.

2.3.  PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ

2.3.1  Způsob používání Aplikace VJŘ. Uživatel je povinen se 
při používání Aplikace VJŘ zdržet protiprávního jednání, 
v jehož důsledku může Městu nebo jakékoli třetí straně 
vzniknout majetková či nemajetková újma.

2.3.2  Právo používat Aplikaci VJŘ. Uživatel je oprávněn pou-
žívat Aplikaci VJŘ pouze v souladu s těmito Provozními 
podmínkami VJŘ, Podmínkami, Smlouvou, obecně závaz-
nými právními předpisy a pokyny či dalšími podmínkami 
Města uvedenými na Portálu.

2.4.  AKTIVACE APLIKACE VJŘ UŽIVATELEM

2.4.1  Aktivace Aplikace VJŘ. Aktivace Aplikace VJŘ může být 
provedena výlučně na Kontaktním místě Portálu a je 
podmíněna registrací Uživatele k Portálu a uzavřením 
Smlouvy v souladu s Podmínkami.

2.4.2  Způsob Aktivace Aplikace VJŘ. Aktivace Aplikace VJŘ 
bude provedena obsluhou Kontaktního místa Portálu 
na základě Smlouvy, ve které bude v Článku I zaškrtnuta 
Aplikace VJŘ, nebo na základě vyplněné a Uživatelem 
podepsané písemné Žádosti o aktivaci Aplikace VJŘ 
podané na Kontaktním místě Portálu, je-li již uzavřena 
Smlouva bez aktivování Aplikace VJŘ. Vzor Žádosti o ak-
tivaci Aplikace VJŘ je k dispozici v elektronické podobě 
na Portálu nebo v písemné podobě na Kontaktním místě 
Portálu. Aktivace Aplikace VJŘ nabývá účinnosti nejpoz-
ději do 12:00 druhého pracovního dne následujícího 
po podepsání Smlouvy, resp. podání písemné Žádosti 
o aktivaci Aplikace VJŘ na Kontaktním místě Portálu.

2.4.3  Provozní podmínky VJŘ. Podáním žádosti o aktivaci Aplikace 
VJŘ dle předchozího odstavce Uživatel prohlašuje, že se 
seznámil s Provozními podmínkami VJŘ, s jejich zněním 
souhlasí a zavazuje se Provozní podmínky VJŘ dodržovat.

2.4.4  Údaje. Uživatel je při aktivaci Aplikace VJŘ povinen uvá-
dět pouze přesné, pravdivé a aktuální údaje. V případě 
změny těchto údajů je Uživatel povinen bez zbytečné-
ho odkladu tyto údaje aktualizovat, a to na Kontaktním 
místě Portálu. 

2.5.  DEAKTIVACE APLIKACE VJŘ

2.5.1  Deaktivace Aplikace VJŘ Městem. Město je oprávněno 
jednostranně a s okamžitou platností deaktivovat Apli-
kaci VJŘ Uživatele (tj. ukončit aktivaci Aplikace VJŘ pro 
příslušného Uživatele) v případě, že:

	 a)  Uživatel používá Portál v rozporu s těmito Provozními 
podmínkami VJŘ, Podmínkami, dalšími podmínkami 
užívání Portálu uvedenými přímo na Portálu, stano-
venými právním řádem nebo k újmě Města či třetích 
osob, a/nebo

	 b)  zařízení a/nebo software používaný Uživatelem v rám-
ci Aplikace VJŘ narušuje provoz Aplikace VJŘ, resp. 
Portálu. Město je v tomto případě zároveň oprávněno 
takové zařízení od Portálu okamžitě odpojit. 

O ukončení registrace ze strany Města bude Uživatel infor-
mován prostřednictvím zprávy zaslané na emailovou adresu 
Uživatele. 
2.5.2  Deaktivace v případě Institucionálního uživatele. Pro vy-

loučení pochybností platí, že Město je oprávněno jedno-
stranně a s okamžitou platností deaktivovat Aplikaci VJŘ 
Institucionálního uživatele v případě, že jeho Oprávněná 
osoba a/nebo Pověřená osoba a/nebo Administrátor po-
užívá Portál způsobem dle odst. 2.5.1 písm. a) a/nebo b).  

2.5.3  Deaktivace Aplikace VJŘ Uživatelem. Uživatel je opráv-

něn deaktivovat Aplikaci VJŘ na Kontaktním místě 
Portálu (podáním Uživatelem podepsané písemné Žá-
dosti o deaktivaci Aplikace VJŘ, jejíž vzor je k dispozici v 
elektronické podobě na Portálu nebo v písemné podobě 
na Kontaktním místě Portálu). Registrace Uživatele v 
takové případě skončí 5. dnem kalendářního měsíce ná-
sledujícího po měsíci, v němž došlo k oznámení ukončení 
registrace Uživatelem. 

3.  ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ APLIKACE VJŘ 
INSTITUCIONÁLNÍMI UŽIVATELI

3.1  OPRÁVNĚNÁ OSOBA

3.1.1  Oprávněná osoba. Oprávněná osoba je jménem Instituci-
onálního uživatele oprávněna činit v rámci Aplikace VJŘ 
za Institucionálního uživatele pouze úkony výslovně uve-
dené v těchto Provozních podmínkách VJŘ, tj. Oprávněná 
osoba je jménem Institucionálního uživatele oprávněna 
činit tyto úkony:

	 a)  uzavření Smlouvy;
	 b)  podání žádosti o aktivaci Aplikace VJŘ dle odst. 2.4; 
	 c)  jmenování osoby Administrátora dle odst. 3.2 a změna 

v osobě Administrátora dle odst. 3.4.2;
	 d)  jmenování jedné nebo více Pověřených osob dle odst. 

3.3 a změna v osobě Pověřené osoby dle odst. 3.4.2;
	 e)  registrace Vozidla k účtu Institucionálního uživatele v 

rámci Aplikace VJŘ;
	 f)  deaktivace Aplikace VJŘ dle odst. 2.5.3.

3.2  ADMINISTRÁTOR

3.2.1  Administrátor. Institucionální uživatel jmenuje jednoho 
Administrátora pověřeného administrací Aplikace VJŘ, 
který za tímto účelem bude oprávněn: 

	 a)  používat Aplikaci VJŘ ve vztahu ke všem Vozidlům 
registrovaným na Institucionálního uživatele; 

	 b)  prostřednictvím Aplikace VJŘ přiřazovat jednotlivá 
Vozidla jednotlivým Pověřeným osobám; a zároveň 

	 c)  registrovat k účtu Institucionálního uživatele v rámci 
Aplikace VJŘ osobně na Kontaktním místě Portálu 
další Vozidla provozovaná Institucionálním uživatelem 
nebo Vozidla ve vlastnictví Institucionálního uživatele. 

3.2.2  Jmenování Administrátora. Institucionální uživatel jmenu-
je Administrátora na Kontaktním místě Portálu, a to tak, 
že na Kontaktním místě Portálu předloží v příslušné části 
vyplněný Formulář, přičemž obsluha Kontaktního místa, 
při splnění stanovených podmínek zaregistruje Admini-
strátora k účtu příslušného Institucionálního uživatele v 
rámci Aplikace VJŘ.

3.2.3  Podmínky jmenování Administrátora. Uživatel může jme-
novat Administrátorem pouze fyzickou osobu, která je již 
zaregistrována k Portálu v souladu s Podmínkami nebo si 
takovou registraci dodatečně vytvoří, a které bylo (nebo 
bude) přiděleno osobní číslo uživatelského účtu.

3.2.4  Přihlášení k Aplikaci VJŘ. Pro přihlášení a používání 
Aplikace VJŘ Administrátorem slouží shodné přihlašo-
vací údaje, které Administrátor obdržel při své registraci 
k Portálu.

3.3  POVĚŘENÉ OSOBY

3.3.1  Pověřená osoba. Institucionální uživatel může jmenovat 
jednu nebo více Pověřených osob, které budou opráv-
něny:

	 a)  používat Aplikaci VJŘ pouze ve vztahu k těm Vozidlům, 
jež jim byla přiřazena Administrátorem v rámci Aplika-
ce VJŘ; každé Pověřené osobě tak bude zpřístupněna 
pouze informace o přestupcích vztahujících se k jí 
přiřazenému Vozidlu; jedné Pověřené osobě může být 
přiřazeno jedno i více Vozidel; a zároveň

	 b)  registrovat k účtu Institucionálního uživatele v rámci 
Aplikace VJŘ osobně na Kontaktním místě Portálu dal-
ší Vozidla, provozovaná Institucionálním uživatelem 
nebo Vozidla ve vlastnictví Institucionálního uživatele; 
v takovém případě však nebude žádná Pověřená oso-
ba oprávněna používat Aplikaci VJŘ ve vztahu k takto 
registrovanému Vozidlu, dokud jí nebude toto Vozidlo 
přiřazeno Administrátorem v rámci Aplikace VJŘ. 

3.3.2  Jmenování Pověřené osoby. Institucionální uživatel jme-
nuje Pověřenou osobu způsobem dle odst. 3.2.2 Obsluha 
Kontaktního místa, při splnění stanovených podmínek 
zaregistruje Pověřenou osobu k účtu příslušného Institu-
cionálního uživatele v rámci Aplikace VJŘ.

3.3.3  Podmínky jmenování Pověřené osoby. Institucionální 
uživatel může jmenovat Pověřenou osobou pouze tu fy-
zickou osobu, která je již zaregistrována k Portálu v sou-
ladu s Podmínkami nebo si takovou registraci dodatečně 
vytvoří, a které bylo (nebo bude) přiděleno osobní číslo 
uživatelského účtu.

3.3.4  Přihlášení k Aplikaci VJŘ. Pro přihlášení a používání Apli-
kace VJŘ Pověřenou osobou slouží shodné přihlašovací 
údaje, které obdržela při své registraci k Portálu.

3.3.5  Informace o Dopravních přestupcích. Pověřené osobě 
budou prostřednictvím Aplikace VJŘ zobrazeny infor-
mace pouze o těch Dopravních přestupcích, které byly 
s příslušným Vozidlem přiřazeným jí Administrátorem 
spáchány během období, po které dané Vozidlo v rámci 
Institucionálního uživatele skutečně využívá. Počátek 
období, po které Pověřená osoba dané Vozidlo v rámci 
Institucionálního uživatele skutečně využívá, uvede In-
stitucionální uživatel na příslušném formuláři podaném 
Oprávněnou osobou, Administrátorem či Pověřenou 
osobou na Kontaktním místě Portálu.

3.4  SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

3.4.1  Jmenování. Jmenování Administrátora a Pověřených 
osob dle odst. 3.2.2 a 3.3.2 nabývá účinnosti nejpozději 
do 12:00 hod druhého pracovního dne následujícího 
po předložení Formuláře na Kontaktním místě Portálu. 

3.4.2  Změny. Institucionální uživatel je kdykoli oprávněn pro-
vést změny v osobě Administrátora a/nebo Pověřených 

osob předložením vyplněného Formuláře na Kontaktním 
místě Portálu s uvedením příslušných změn. Na prove-
dení změn dle tohoto odstavce se aplikují podmínky 
dle odst. 3.2 až 3.3 obdobně. Změna nabývá účinnosti 
nejpozději do 12:00 druhého pracovního dne následují-
cího po předložení příslušného formuláře na Kontaktním 
místě Portálu.  

3.4.3  Úkony učiněné jménem a na účet Institucionálního uži-
vatele. Jakékoli úkony učiněné z účtu Administrátora a/
nebo Pověřené osoby v souvislosti s užíváním Aplikace 
VJŘ pro účely Institucionálního uživatele jsou považová-
ny za úkony učiněné jménem a na účet tohoto Instituci-
onálního uživatele. Institucionální uživatel se zavazuje 
zabezpečit, aby jím jmenovaný Administrátor a/nebo 
Pověřená osoba (i) používali Aplikaci VJŘ pouze v sou-
ladu se zákonem, Smlouvou, Podmínkami, Provozními 
podmínkami VJŘ a dalšími podmínkami užívání Portálu 
uvedenými přímo na Portálu, a (ii) zdrželi se jednání, které 
by mohlo poškodit Město, ostatní uživatele Portálu či 
jakoukoli třetí stranu. Institucionální uživatel odpovídá 
za škody způsobené jím jmenovaným Administrátorem 
a/nebo Pověřenou osobou v souvislosti s používáním 
Aplikace VJŘ. 

4.  VOZIDLA

4.1  REGISTRACE VOZIDEL

4.1.1  Vozidla. Uživatel registruje ke svému účtu v rámci Aplika-
ce VJŘ jedno nebo více Vozidel, u nichž je v příslušném 
registru vozidel zapsán jako provozovatel, nebo která 
je oprávněn využívat jako služební. Registrace bude 
provedena pomocí státní poznávací značky příslušného 
Vozidla.

4.1.2  Registrace Vozidel. Oprávněná osoba Institucionálního 
uživatele registruje Vozidlo tak, že na Kontaktním místě 
Portálu podá v příslušné části vyplněný Formulář. Uživa-
tel, který není Institucionálním uživatelem, Administrátor 
Institucionálního uživatele nebo Pověřená osoba Instituci-
onálního uživatele registrují Vozidlo podáním zvláštního 
formuláře na Kontaktním místě Portálu. Obsluha Kon-
taktního místa při splnění stanovených podmínek dané 
Vozidlo zaregistruje k účtu příslušného Uživatele nebo 
Institucionálního uživatele v rámci Aplikace VJŘ. 

4.1.3  Ověření údajů. Pro účely ověření správnosti zadaných 
údajů předloží obsluze Kontaktního místa Portálu při 
registraci Vozidla Uživatel nebo Oprávněná osoba Insti-
tucionálního uživatele, Administrátor Institucionálního 
uživatele nebo Pověřená osoba Institucionálního uživa-
tele k nahlédnutí malý technický průkaz (tj. osvědčení o 
registraci Vozidla) každého takto registrovaného vozidla. 

4.2  ZMĚNA REGISTRACE VOZIDEL

4.2.1  Změna registrace Vozidel. Oprávněná osoba je kdykoli 
oprávněna provést změny ohledně registrace Vozidel, a 
to prostřednictvím vyplněného Formuláře na Kontaktním 
místě Portálu s uvedením příslušných změn. Uživatel, kte-
rý není Institucionálním uživatelem je kdykoli oprávněn 
provést změny ohledně registrace Vozidel, a to prostřed-
nictvím zvláštního formuláře na Kontaktním místě Por-
tálu s uvedením příslušných změn. Na provedení změn 
dle tohoto odstavce se aplikují podmínky dle odst. 4.1 
obdobně. Změna nabývá účinnosti nejpozději do 12:00 
druhého pracovního dne následujícího po předložení pří-
slušného formuláře na Kontaktním místě Portálu.

5.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.  ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 

5.1.1.  Zpracování osobních údajů dle Podmínek a v jejich rozsahu.  
V souvislosti s provozováním Portálu zpracovává Město 
osobní údaje Uživatelů za podmínek a v rozsahu uvede-
ném v Podmínkách. Informace o zpracování osobních 
údajů dle tohoto odstavce jsou uvedeny v Podmínkách. 

5.1.2.  Zpracovávání dalších osobních údajů. Nad rámec osob-
ních údajů zpracovávaných dle odst. 5.1.1 zpracovává 
dále Město osobní údaje Uživatelů – fyzických osob v 
rozsahu: státní poznávací značka Vozidla, Dopravní pře-
stupky a vztah osoby Administrátora a/nebo Pověřené 
osoby k Institucionálnímu uživateli. Město je oprávněno 
zpracovávat tyto osobní údaje dle Podmínek bez sou-
hlasu subjektů údajů, neboť toto zpracování je nezbytné 
pro plnění Smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Městem. 
Město neposkytne Pověřené osobě Institucionálního 
uživatele žádnou informaci ve vztahu k Vozidlu Institu-
cionálního uživatele o Dopravních přestupcích, které 
nebyly spáchány během období, jež Institucionální uži-
vatel vymezil ve smyslu ustanovení 3.3.5. V ostatních 
otázkách odpovídá zpracování osobních údajů dle tohoto 
odstavce plně zpracování osobních údajů popsanému 
v Podmínkách. 

6.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1.  ZMĚNA PROVOZNÍCH PODMÍNEK VJŘ

Město si vyhrazuje právo změnit tyto Provozní podmínky VJŘ, 
a to i bez předchozího upozornění a s okamžitou účinností. 
Uživatelé jsou povinni sledovat aktuální znění těchto Provoz-
ních podmínek VJŘ; pokud Uživatel používá Aplikaci VJŘ i 
po změně Provozních podmínek VJŘ, má se za to, že s upra-
veným zněním Provozních podmínek VJŘ souhlasí. V případě, 
že Uživatel se změnou Provozních podmínek VJŘ nesouhlasí, 
je povinen Aplikaci VJŘ nepoužívat a deaktivovat Aplikaci VJŘ 
podle odstavce 2.5.

6.2.  ÚČINNOST PROVOZNÍCH PODMÍNEK

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 4. 2011. 

PROVOZNÍ PODMÍNKY APLIKACE „VÍM, JAK ŘÍDÍM“

1 Zatím není k dispozici


