
Obchodní podmínky spolku Sportovní klub Hradčany, z.s., IČO: 14891085, se sídlem Diskařská 294/1, Praha 1, 118 00, zapsaného v obchodním 

rejstříku L 252 vedeném u Městského soudu v Praze. 

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti z právních vztahů mezi Spolkem Sportovní klub Hradčany, z.s., IČO: 

14891085, se sídlem Diskařská 294/1, Praha 1, 118 00 (dále jen „SKH“) a Členem. 

 Pro účely těchto Obchodních podmínek mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam: 

 

Člen Zájemce o členství v SKH, který vyplnil a odeslal registrační formulář na webových stránkách SKH 

Členský poplatek Částka, kterou je Člen povinen platit za své členství v SKH a která je podmínkou trvání jeho členství 

 

 Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách SKH a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Členem. 

 Tyto Obchodní podmínky neupravují podmínky členství v SKH, ale pouze práva a povinnosti týkající se Členských příspěvků. 

 

REGISTRACE ČLENA   

 Pro vznik členství v SKH, musí zájemce o takové členství řádně vyplnit a odeslat registrační formulář nacházející se na webových stránkách SKH 

a následně řádně uhradit Členský příspěvek. 

 Při registraci prostřednictvím webových stránkách SKH si Člen vybere z možností uvedených na webu, kolikrát týdně bude cvičit a které dny v 

týdnu bude chodit. 

 Před odesláním registrace je Členovi umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Člena 

zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání objednávky. Objednat se lze pouze na hodiny tréninku, které jsou uvedené na webových 

stránkách SKH. 

 Člen odešle objednávku kliknutím na příslušné k tomu určené elektronické tlačítko. Před odesláním objednávky musí Člen vyjádřit souhlas 

s těmito Obchodními podmínkami a potvrdit, že se s nimi důkladně seznámil, zaškrtnutím příslušného pole, jinak k odeslání objednávky nedojde. 

Členem odeslaná objednávka je akceptací (i) výše Členského příspěvku, (ii) podmínek Členství uvedených v registračním formuláři (s případným 

odkazem na dokumentaci nacházející se na webových stránkách SKH) a (iii) těchto Obchodních podmínek (dále jen „Podmínky poskytování 

služeb“). 

https://rejstrik-firem.kurzy.cz/06493343/byznyslab-sro/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/06493343/byznyslab-sro/


 Souhlas s Podmínkami poskytování služeb je vyjádřen elektronicky, přičemž elektronické doručení objednávky – tedy vyplnění a odeslání 

registračního formuláře Členem – se považuje za přijetí Členem Podmínek poskytování služeb. 

 Registrační formuláře budou uloženy v elektronickém archivu SKH, přičemž Člen má k těmto údajům přístup na základě svých přihlašovacích 

údaje do registračního systému na webových stránkách.   

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 

 Výše Členského příspěvku je uvedena v sazebníku poplatků zveřejněném na webových stránkách SKH. Členský příspěvek je uveden včetně 

daně z přidané hodnoty (DPH). Výše Členského příspěvku zůstává v platnosti po dobu celého pololetí. SKH si vyhrazuje právo ceny Členských 

příspěvků pro každé další pololetí měnit. 

 Výše Členského příspěvku se liší dle kategorie cvičenců, jak je podrobněji uvedeno na webových stránkách SKH. 

 Člen může provést úhradu Členského poplatku prostřednictvím bankovního převodu nebo v hotovosti na recepci SKH. 

 Členské příspěvky se hradí vždy dopředu na každé pololetí (5 měsíců). 

 Členské příspěvky jsou nevratné. V případě, že nastane výjimečná situace, jako např. nouzový stav, nebo uzavření sportoviště v důsledku 

vládních nařízení, nebo nařízení jiného veřejného orgánu, SKH umožní Členům, kteří mají uhrazené příspěvky, čerpání náhradních hodin 

v daném nebo dalším pololetí. 

 

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

 SKH poskytuje své prostory, zázemí a trenérský kádr Členům, kteří mají vyplněné přihlášky a mají uhrazené Členské příspěvky za dané pololetí, 

a to ve sjednaném rozsahu. 

 Osoby, které nemají vyplněné přihlášky a nemají uhrazené poplatky nejsou oprávněny využívat sportovní prostory v SKH. 

 Člen je povinen respektovat provozní řád SKH, který je k dispozici na webových stránkách SKH. 

 SKH se zavazuje poskytnout Členům sjednaný rozsah služeb a kvalitu tréninků. 

 Člen může kdykoliv zrušit své členství, avšak nárok na vracení členských příspěvků nemá, pokud SKH splní tyto podmínky poskytování služeb. 

 

REKLAMACE 

 Reklamaci uplatňuje Člen vůči SKH písemně prostřednictvím elektronické pošty odeslané na kontaktní e-mailovou adresu SKH uvedenou 

v závěrečných ustanoveních těchto Obchodních podmínek. 

 SKH nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do čtrnácti pracovních dnů. 

 

 



KOMUNIKACE 

 Není-li mezi SKH a Členem ujednán jiný zvláštní způsob komunikace, jakákoliv komunikace v souvislosti s členstvím v SKH bude probíhat v 

souladu s tímto článkem Obchodních podmínek. Za účinné se považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou či 

elektronickou poštou, a to na adresy, které si SKH a Člen vzájemně oznámí. 

 Listovní oznámení správně adresovaná se považují za doručená dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím 

kurýra nebo provozovatele poštovních služeb nebo doručováno osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno 

doporučenou poštou; nebo marným uplynutím lhůty 5 dní od uložení oznámení na příslušné pobočce pošty, nepodaří-li se oznámení doručit nebo 

bude-li převzetí oznámení odepřeno. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 SKH si vyhrazuje právo činit oznámení na svých webových stránkách s ohledem na provoz sportovišť SKH, probíhání tréninků apod. 

 Právní vztahy mezi Členem a SKH se řídí právem České republiky. 

 SKH není vázán žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

 SKH si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit znění těchto Podmínek. SKH je povinen na tyto změny upozornit e-mailem na adresy Členů 

uvedené v Členském účtu, a to alespoň 30 dnů před nabytím účinnosti nové verze Podmínek. Člen je oprávněn změny Podmínek odmítnout ve 

formě ukončení Členství, a to emailem zaslaným Provozovateli na e-mailovou adresu skh@atlas.cz. Členství v takovém případě skončí 

k poslednímu dni přede dnem účinnosti nové verze Podmínek. Pokud Člen nové znění Podmínek neodmítne, má se za to, že takové znění 

akceptoval. 

 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2020. 

 Kontaktní údaje SKH: 

a) adresa pro doručování: 

Sportovní klub Hradčany, z.s. 

Diskařská 294/1 

Praha 1, 118 00  

b) adresa elektronické pošty: skh@atlas.cz  

c) telefon: +420 777 868 272 

  

mailto:skh@atlas.cz

