
Všeobecná pravidla
1. Registrací na server SurprisePlay.eu souhlasíte s pravidly a zároveň udělujete souhlas

se zásadami ochrany osobních údajů a jejich zpracováním podle GDPR.
2. Vedení serveru SurprisePlay.eu si vyhrazuje veškerá práva.
3. Hráč hraním na serveru uděluje souhlas o zveřejnění IP adresy, e-mailu v administraci

a zároveň dává souhlas na logování veškeré komunikace ve hře a na webu.
4. Hráč se připojením na server zavazuje k tomu, že bude respektovat a dodržovat

zákony České a Slovenské republiky. Nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu,
nacismu, xenofobie a homofobie.

5. Je zakázána propagace jiných serverů, YouTube/Twitch tvůrců, Instagram účtů a
jakýchkoliv odkazů (např. YouTube kanály, IP loggery, lekací obrázky…) v jakékoliv
formě bez udělených výjimek. Automatická výjimka se vztahuje na stránky ctrlv.cz a
imgur.com s nezávadnými snímky obrazovky a nezávadné odkazy týkající se serveru.

6. Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti, dodržovat
nevulgární mluvu. Vulgaritou se rozumí i psaní cenzurovaných nadávek.

7. Je zakázáno pojmenovat nevhodně svůj Minecraft účet, nebo stavět z blocků vulgární
nápisy, znaky, obrázky a symboly.

8. Je zakázáno se pojmenovávat v podobném znění jako jsou nicky členů AdminTeamu
a YouTuberů. Jejich seznam naleznete na stránkách serveru.

9. Je zakázáno jakkoliv podvádět, lhát, či jinak klamat ostatní hráče i členy
AdminTeamu.

10. Je zakázáno jakkoliv spamovat globální i soukromý chat (odesílání podobných nebo
stejných zpráv v krátkém časovém intervalu), zahlcovat chat (psaní rozdílných zpráv v
krátkém časovém intervalu či zpráv obsahujících nadměrné množství stejných znaků)
a zbytečně psát velkými písmeny (např. AHOJ, JAK SE MÁŠ?).

AdminTeam
11. Vedení AdminTeamů má právo nabrat kohokoliv a kdykoliv, není povinnost nabírat

pouze na náborech.
12. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí člena AdminTeamu (např. dostavit se na

TS3).
13. V případě nesouhlasu s rozhodnutím člena AdminTeamu je možné se odvolat na

vyšší pozici.
14. Rozhodnutí Vedení serveru a Vedení Teamů je konečné, není proti němu odvolání.
15. Vedení serveru, Vedení AdminTeamů, BuilderTeam, EventerTeam a Technici nejsou

povinni odpovídat na otázky v chatu.
16. Člen AdminTeamu má právo jakéhokoli hráče sledovat bez předchozího upozornění.

Hráč je povinen respektovat skrytí viditelnosti daného člena AdminTeamu a
neprozrazovat jeho aktivitu pomocí chatu nebo jiných komunikačních prostředků
dalším hráčům.
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Tresty a Důkazy
17. O unban či unmute si lze požádat maximálně 7 dní od udělení trestu. Po uplynutí této

doby není AdminTeam povinen Vaši žádost řešit. Akceptovatelné platformy k podání
takové žádosti jsou TeamSpeak a TiketSystém.

18. AdminTeam není povinen dokazovat porušení pravidel. Důkazní materiál slouží k
řešení stížností na členy AdminTeamu nebo neoprávněné tresty.

19. Využívání chyb nebo zbytečné zatěžování serveru je zakázáno. Hráč je povinen
zjištěnou chybu neprodleně nahlásit AdminTeamu.

20. Každé porušení pravidel musí být prokázáno platným důkazním materiálem jako
videozáznam nebo snímek obrazovky. Důkazní materál nesmí být jakkoliv upraven a
musí být viditelný datum a čas pořízení.

21. Je zakázáno vytvářet nebo falšovat důkazní materiály k trestům.
22. Při zamítnutí první žádosti o unban či unmute se lze obrátit na vyšší pozici, je

zakázáno vytvářet novou stejné osobě a tím spamovat systém.

Herní účet
23. Je zakázáno být připojen/a v jednu chvíli za více než jeden herní účet bez vážného

důvodu. V případě potřeby kontaktujte AdminTeam s žádostí o výjimku.
24. Hráč je odpovědný za udělení přístupu na jeho účet jinému hráči. Pokud hráč,

kterému udělíte přístup, zneužije Váš účet, odpovědnost nesete Vy jakožto vlastník
účtu, který přístup udělil.

25. Za ztrátu hesla server nenese odpovědnost. Pro obnovení hesla si lze podat žádost
na TeamSpeaku.

26. Při neaktivitě na serveru po dobu 2 měsíců může být odebrán majetek hráče či
povolená VPN.

27. Obchodování neboli prodej a nákup jakýchkoliv účtů, výhod, her a jiných předmětů na
serveru za reálné peníze je přísně zakázáno. Toto pravidlo neplatí na obchody za
herní měnu (např. Hráč dá určitou částku gemů/itemů jinému hráči, který mu koupí
VIP).
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Základní pravidla pro hraní
28. Je zakázáno používání jakýchkoliv cheatů či modů a externích programů, které

ulehčují hru nad ostatními (počítají se i stažené v počítači). Zakázané modifikace lze
nalézt na https://wiki.surpriseplay.eu/navod/povolene_a_zakazane_mody.

29. Je zakázáno jakkoliv podvádět, okrádat hráče. I v případě, že by hráč měl povolení na
ostrov nebo v residenci, se porušení bere jako krádež. Mezi to se řadí i prodávání
mystery boxů. Pro obchodování využívejte /trade.

30. Za griefing je považováno:

30.1. Ničení stavby (jakýmkoliv způsobem), která danému hráči nepatří.

30.2. Jakékoliv úmyslné ničení stavby a jejího okolí patřící jinému hráči (např. ničení
lávou a tvoření lavacastů, odstřelování firebally nebo end krystaly, TNT destrukce,
redstone obvody a jiné).

30.3. Zničení stavby, pokud hráč byl přidaný na ostrov/do residence a následně ho
zničil.

31. Hráč nesmí vlastnit oblasti lagující server (nevhodně postavený nebo zbytečně složitý
redstone, mob farmy apod.). Pokud AdminTeam vyhodnotí oblast jako lagující, má
člen AdminTeamu právo redstone/farmu smazat nebo omezit bez náhrady materiálu
a upozornění hráče.

32. V zájmu hráče je zřídit si residenci pro ochranu jakékoliv jeho stavby. Uzamčení cizího
majetku je zakázáno.

33. PvP je na celém serveru (mimo residence) povolené. V případě ztráty předmětů z
důvodu zabití hráč nemá nárok na náhradu.

34. Spamkill, Tpakill a Trapkill je přísně zakázaný. Spamkillem je míněno zabíjení v
moment, kdy zprávy chat zaspamují. Za Tpakill se počítá zabití hráče po dobu 5
minut od teleportace.

35. Zákaz útočení ze zóny, kde není povolené PvP, na hráče, kteří se nacházejí v PvP
zóně.

36. Je zakázáno teleportovat ostatní hráče k pokladům a dungeonům či k jejich blízkosti.
37. Je zakázáno používat a vlastnit nadměrně silné nebo zakázané itemy (takzvané "all

enchanty"), které evidentně nevznikly přirozeným výrobním postupem.
38. Je zakázáno mít členy AdminTeamu v /ignore a ignorovat je jiným způsobem.
39. Jsou zakázány inzeráty seznamovacího nebo nevhodného charakteru.
40. Hráči mají přísný zákaz jakýmkoliv způsobem kazit hru ostatním hráčům. Mezi to se

počítá i např. čekání na vypršení času určenému k Tpakillu, pohybování se kolem
residence za účelem zabití hráče, který je v ní (to znamená neprutovat hráče z
residence, nečekat na hráče, aby ho mohl zabít…). Při žádosti o pomoc od
AdminTeamu je zakázáno se člena AdminTeamu pokusit zabít či ho zabít i v případě,
že nevyužívá /god.

41. Je zakázáno používat a vlastnit AFK kolotoč nebo podobné stavby, které zabraňují
statusu AFK.
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KitPvP
42. Je zakázáno teamovat s ostatními. Za teaming se považuje úmyslné nezabíjení se

(mír) za účelem převahy proti jiným hráčům či vylepšování svých statistik, nebo
schopností, společná vždy domluvená spolupráce při zabíjení (např. společné
domluvené útočení, při kterém se navzájem hráči nezabíjí)

43. Je zakázáno boostění účtů (killy, killstreaky, levely, coiny, ...) pomocí druhého hráče či
druhého účtu.

44. Nadále platí všeobecná pravidla SurprisePlay.EU

Pravidla k zakoupení VIP a Gemů
45. Všechny peněžní příspěvky na server jsou dobrovolné a nikoliv kupované pod

nátlakem serveru.
46. Peněžní příspěvky jsou nevratné a jsou považovány za dar.
47. Jakýkoliv pokus o refund je trestán permanentním IP banem na našem serveru.
48. Za špatně odeslanou platbu neneseme žádnou zodpovědnost.
49. Při zakoupení jakýchkoliv výhod či gemů si Vedení serveru vyhrazuje odebrat výhody

nebo gemy bez udání důvodu.
50. Platí zákaz prodávání jakýchkoliv herních účtů, obchodování s předměty v jiných

hrách a s reálnými penězi.
51. V případě, že hráč dostane ban nebo bude server odstaven z provozu, nemá Server

žádnou povinnost prodlužovat zakoupené výhody nebo vracet finanční hodnotu VIP
nebo jinou náhradu.

52. V případě nákupu přes store serveru hráč automaticky souhlasí s uvedením osobních
údajů společnostem CraftingStore a PayPal.

53. Jakékoliv zakoupené výhody (například Tagy, Andělské křídla, ...) nejsme povinni
vracet ani po gemové stránce.

54. Vedení serveru si vyhrazuje práva na okamžitou úpravou VIP výhod bez předchozího
upozornění.

55. Při zakoupení jakýkoliv výhod se vzdáváte práva na refund. V případě problému nás
kontaktujte přes Tiket Systém.

56. Převod VIP je možné pouze pokud vaše VIP je delší než 10 dnů.
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Pravidla TeamSpeak3
• Uživatel je povinen dodržovat platné zákony České Republiky a Slovenska.
• Vedení SurprisePlay.eu si vyhrazuje veškerá práva.
• Je zakázáno hledat "nedostatky" v pravidlech a poté je obcházet či zneužívat. Hráč je
povinen nahlásit zjištěné nedostatky AdminTeamu.
• Rozhodnutí AdminTeamu musí všichni uživatelé respektovat. Pokud hráč s rozhodnutím
nesouhlasí, má právo se obrátit na vyšší pozici.
• Na TeamSpeaku je zakázáno používat VPN/Proxy.
• Je zakázáno obchodovat s reálnou měnou.
• Je zakázána propagace jiných serverů, YouTube/Twitch tvůrců a nebezpečných odkazů
(např. IP loggery, lekací obrázky…) v jakékoliv formě bez udělených výjimek. Automatická
výjimka se vztahuje na soukromé uzamčené místnosti kromě nebezpečných odkazů.
• Uživatelé TeamSpeaku mají povinnost se seznámit s pravidly a následně je musí
respektovat a dodržovat, neznalost pravidel Vás neomlouvá.

Nick
• Váš nick nesmí být nevhodný, vulgární, urážející či zesměšňující.
• Váš nick nesmí napodobovat jméno člena AdminTeamu či YouTubera.
• Váš nick nesmí obsahovat před/za nickem groupku jako Helper, Admin atd.

Komunikace
• Na celém TeamSpeak3 serveru platí přísný zákaz používání hlasových měničů.
• Ve veřejných neuzamčených místnostech není povoleno zaznamenávat audiostopu.
• Nekřičte do mikrofonu, nezapomeňte na citlivost nebo na hlasité nežádoucí zvuky.
• Neprojevujte se vulgárně, nevyvolávejte spory, hádky a neprovokujte.
• Ve veřejných neuzamčených místnostech není povoleno přehrávání jakýchkoliv
audionahrávek.
• Nevytvářejte spam v jakémkoliv chatu (např. v soukromém chatu, logu, místnosti…).

AdminTeam
• Nedotazujte se AdminTeamu na interní informace serveru, nebo na Vaši přihlášku k náboru
apod.
• Neptejte se AdminTeamu na nesmysly, věk, bydliště, osobní život apod.

Vaše místnost
• Vámi vytvořená místnost nesmí být pojmenována nevhodně, vulgárně či jakkoliv urážlivě.

Podle zákonu č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších novelizací nemá nikdo jiný, kromě vlastníka tohoto dokumentu právo považovat dokument za
jeho vlastní nebo jej jakýmkoliv způsobem poškodit či upravit.

© 2022 Všechna práva vyhrazena
Surpriseplay.eu



Pravidla Discord
• Uživatel je povinen dodržovat platné zákony České Republiky a Slovenska.
• Vedení SurprisePlay.eu si vyhrazuje veškerá práva.
• Je zakázáno hledat "nedostatky" v pravidlech a poté je obcházet či zneužívat. Hráč je
povinen nahlásit zjištěné nedostatky AdminTeamu.
• Rozhodnutí AdminTeamu musí všichni uživatelé respektovat. Pokud hráč s rozhodnutím
nesouhlasí, má právo se obrátit na vyšší pozici.
• Je zakázáno obchodovat s reálnou měnou.
• Je zakázána propagace jiných serverů, YouTube/Twitch tvůrců a nebezpečných odkazů
(např. IP loggery, lekací obrázky…) v jakékoliv formě bez udělených výjimek.
• Uživatelé Discordu mají povinnost se seznámit s pravidly a následně je musí respektovat a
dodržovat, neznalost pravidel Vás neomlouvá.

Nick
• Váš nick nesmí být nevhodný, vulgární, urážející či zesměšňující.
• Váš nick nesmí napodobovat jméno člena AdminTeamu či YouTubera.
• Váš nick nesmí obsahovat před/za nickem groupku jako Helper, Admin atd.

Komunikace
• Ve veřejných neuzamčených místnostech není povoleno zaznamenávat audiostopu.
• Nekřičte do mikrofonu, nezapomeňte na citlivost nebo na hlasité nežádoucí zvuky.
• Neprojevujte se vulgárně, nevyvolávejte spory, hádky a neprovokujte.
• Nevytvářejte spam v jakémkoliv chatu (např. v soukromém chatu, logu, místnosti…).

AdminTeam  

• Nedotazujte se AdminTeamu na interní informace serveru, nebo na Vaši přihlášku k náboru
apod.
• Neptejte se AdminTeamu na nesmysly, věk, bydliště, osobní život apod.

Pravidla byla dne 27.9.2022 schválena vedením projektu Surpriseplay.eu.
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