
Obchodní podmínky centra Funkční Fitko

Smlouvu o poskytování služeb a o vzniku členství (Dále také jako „Smlouva“) mezi Mgr. Pavlem Václavíkem, IČ: 87867427
(dále jen jako „poskytovatel”) a osobou (dále jen jako „člen“) využívající služeb centra Funkční Fitko, (dále jen „centrum
Funkční  Fitko“  či  jen  „Centrum“)  provozovaného  poskytovatelem  je  uzavřena  v  souladu  s  těmito  podmínkami  centra
Funkční  Fitko,  (dále  také  jen  jako  „obchodní  podmínky“)  které  dále  upravují  vzájemná  práva  a  povinnost mezi
poskytovatelem  a  členem využívajícího  služeb poskytovatele  v centru  Funkční  Fitko.  Vše,  co  podle  těchto  obchodních
podmínek plat pro členy, plat obdobně i pro jednorázové uživatele centra Funkční Fitko.

I.
Úvodní ustanovení

1.1. Centrem Funkční Fitko se rozumí veškerá současná i budoucí zařízení a provozovna poskytovatele provozované za
účelem  poskytování  služeb  v  oblast ftness  aktvit  na  adrese  Vlastslavova  603/11,  Praha,  140  00  (Dále  jako
„Služby“).

1.2. Službami se  rozumí  poskytování  prostorů  a  zařízení  pro  cvičení,  organizování  různých  druhů  cvičení  a  jiných
sportovních  aktvit,  a  to  včetně  zajištění  instruktorů  pro  tyto  aktvity.  Dále  poskytování  relaxačních  zařízení  a
nejrůznějších  dalších  placených  služeb,  jako  jsou  například  zajištění  osobního  trenéra,  masérské  a  revitalizační
služby apod. Tento výčet služeb není úplný a rozsah poskytovaných služeb záleží na uvážení poskytovatele.

1.3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součást všech Smluv o poskytování služeb a o vzniku členství („Smlouva“).
1.4. Osoby, které využívají Služby, aniž by byly členy centra Funkční Fitko, budou se zněním těchto obchodních podmínek

seznámeny při úhradě poplatku za využívání Služeb a s jejich zněním souhlasí vstupem do centra Funkční Fitko.
Znění obchodních podmínek bude vždy umístěno na viditelném místě na recepci centra Funkční Fitko.

1.5. Centrum Funkční  Fitko  není  právnickou osobou a  nedochází  ke  vzniku spolku  ani  žádné formy  spoluvlastnictví
majetku mezi členem centra Funkční Fitko a poskytovatelem.

1.6. Členství v centru Funkční Fitko slouží pouze k poskytování Služeb členům a členové jsou ve stanoveném rozsahu
oprávněni využívat zařízení centra Funkční Fitko. 

1.7. Poskytovatel je provozovatel centra Funkční Fitko.
1.8. Poskytovatel se zavazuje členovi poskytnout po dobu členství a v rámci otevírací doby Centra časově neomezený

počet vstupů. Možnost typů a cen jednotlivých členství člen nalezne na stránce www.funkcniftko.cz. 

II.
Členství

2.1. Členství v centru Funkční Fitko vzniká uzavřením Smlouvy a zaplacením členského poplatku dle Smlouvy.
2.2. Členství a s ním spojená oprávnění se vztahují pouze na osobu člena, jsou nepřenosná, nepřevoditelná a nepřechází

na právní nástupce Člena.
2.3. Ke vzniku členství osoby mladší 18 let je nutné uzavření Smlouvy zákonným zástupcem této osoby.
2.4. V případě vzniku prodlení s úhradou členského poplatku centrum Funkční Fitko okamžitě zamezí členovi vstup do

centra Funkční Fitko, bez dodatečného vyrozumění člena a centrum Funkční Fitko není povinno k žádnému plnění
vůči členovi, a to až do doby uhrazení celkové dlužné částky včetně případné smluvní pokuty.

2.5. Smluvní strany tmto berou na vědomí, že nebude-li uhrazen členský poplatek dle Smlouvy v  plné výši ani do 40 dnů
ode dne jeho splatnost, Smlouva bude ukončena automatcky s okamžitým účinkem ke dni uplynut této lhůty. Člen
je v takovém případě povinen uhradit celou dohodnutou cenu služeb a také jakékoli další peněžité závazky vůči
poskytovateli vzniklé na základě nebo v souvislost s těmito obchodnímu podmínkami nebo Smlouvou.

2.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinnost ke dni doručení odstoupení  členovi
(čímž je ukončeno i členství člena v centru Funkční Fitko) v případě, že tento člen opakovaně nebo podstatně poruší
Smlouvu, tyto obchodní podmínky, nebo Provozní řád centra Funkční Fitko, nebo opakovaně neuposlechne pokynu
poskytovatele nebo jeho zaměstnanců Společnost odpovědného za provoz a bezpečnost Centra.

2.7. Člen je oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinnost v případě, že Poskytovatel opakovaně nebo podstatně
poruší Smlouvu nebo tyto obchodní podmínky.

2.8. Poskytovatel  je  oprávněna  bez  předchozího  souhlasu  člena  upravovat  provozní  dobu  centra  Funkční  Fitko.
Poskytovatel  je  rovněž  oprávněn  dočasně  omezit  či  přerušit  provoz  centra  Funkční  Fitko,  zejména pro  případ
nezbytných  oprav  a  úprav,  které  se  neslučují  se  zachováním běžného provozu  centra  Funkční  Fitko.  Přerušení
provozu Centra nepřesahující dobu sedmi (7) dnů nemá vliv na práva a povinnost člena a není důvodem pro snížení
či neplacení členského poplatku.

2.9. Pokud bude provoz Centra přerušen nezávisle na vůli  Poskytovatele, zejména vyšší mocí, a provoz Centra bude
bránit  překážka,  kterou  Poskytovatel  nemůže  odvrátt  nebo  překonat,  nevzniká  tm  členovi  nárok  na  vrácení
členského poplatku, a to bez ohledu na dobu trvání takového přerušení.
Délka členství

2.10. Členství v centru Funkční Fitko se ujednává na dobu uvedenou ve Smlouvě a počíná plynout okamžikem uzavření
Smlouvy a uhrazením prvního členského poplatku stanoveného Smlouvou. 

2.11. Členství skončí uplynutm sjednané doby trvání členství.
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Přerušení členství

2.12. Člen má možnost přerušit své členství v centru Funkční Fitko osobně na recepci Centra nebo zasláním emailu na
adresu Info@funkcniftko.cz. Přerušení členství je bez udání důvodů, člen nemusí dokládat lékařské potvrzení.

2.13. Přerušení je možné dle doby, na kterou je členství sjednáno Smlouvou:
a. V případě členství uzavřeného na 3 měsíce lze členství přerušit 1 x na jeden měsíc; 
b. V případě členství uzavřeného na 6 měsíců lze členství přerušit 2 x na jeden měsíc;
c. V případě členství uzavřeného na 12 měsíců lze členství přerušit 3 x na jeden měsíc;
d. V případě členství uzavřeného na 24 měsíců lze členství přerušit 6 x na jeden měsíc.
e. Další přerušení na jeden měsíc je možné vždy za poplatek 200,- Kč

2.14. Po dobu přerušení členství člen není oprávněn využívat Služeb Centra. Povinnost k placení členských poplatků trvá i
po dobu přerušení členství. Doba trvání členství se prodlužuje o dobu přerušení členství, členský poplatek připadající
na dobu přerušení se započte na prodlouženou dobu trvání členství.
Převod členství na jinou osobu

2.15. Poskytovatel může ve zcela výjimečných případech povolit převod členství člena na jinou osobu, kterou si zajist
stávající člen. V případě souhlasu poskytovatele s převodem členství, musí být členství zcela uhrazeno a člen je před
převodem členství povinen uhradit poplatek za administraci převodu ve výši 200 Kč. 

III.
Členské poplatky

3.1. Členský poplatek se plat buuto:
a. jednorázovou platbou celé dohodnuté ceny služeb při uzavření Smlouvy, a to v hotovost nebo kartou na celou

dobu trvání členství dopředu;

b. v pravidelných měsíčních platbách, jejichž výše je uvedena ve Smlouvě, kdy první členský poplatek je splatný
v hotovost nebo kartou při  uzavření Smlouvy. Další  členské poplatky jsou splatné nejpozději  ke dni,  který
svým číslem v příslušném kalendářním měsíci shoduje s číslem dne, ve kterém byla uzavřena Smlouva. Není-li
takový den v příslušném měsíci, připadne splatnost na poslední  den měsíce. Členské poplatky se hradí  ve
prospěch účtu č.ú.: 8707140003/2010, vedený u Fio banka, a.s., pod variabilním symbolem = číslo Smlouvy. V
případě úhrady členského poplatku formou bezhotovostního převodu je člen povinen na výzvu Společnost ve
stanovené lhůtě předložit Společnost výpis z účtu dokladující uhrazení splátky poplatku. Dnem uhrazení je
den připsání příslušné částky na určený účet.

3.2. Člen je oprávněn uhradit členské poplatky před datem jejich splatnost, to znamená, že člen je oprávněn uhradit
členské poplatky i za libovolný počet měsíců trvání členství dopředu. 

3.3. Výše členského a dalších poplatků  je  stanovena  v aktuálním ceníku poskytovatele,  který  je vyvěšen na recepci
Centra.

3.4. Skutečnost, že člen nevyužívá služeb Centra, jej nezbavuje povinnost platt poplatky.
3.5. S výjimkami uvedenými v těchto obchodních podmínkách neposkytuje poskytovatel náhradu ani nevrací poplatky

ani předplatné na Služby, uhrazené za trvání členství.
Poskytování slev na zakoupená členství

3.6. Poskytovatel může v rámci trvalé (student, důchodci apod.) či dočasné (časové omezená akce pro určité období)
akce, poskytnout členovi na nákup členství slevu. Jednotlivé nabízené slevy včetně časově omezených akcí nelze
sčítat a je možné uplatnit vždy jen jednu z nabízených slev.

IV.
Odpovědnost a povinnost účastníků

4.1 Člen je povinen po vstupu do Centra na vyzvání prokázat svoji totožnost. 
4.2 Do prostor Centra nesmí člen vnášet jakékoli nebezpečné předměty, zbraně, hořlaviny, výbušniny apod. V  Centru je

zakázáno kouřit a vnášet alkoholické nápoje. Do prostor Centra je zakázáno vstupovat se zvířaty. Dále je zakázáno
fotografování a flmování v prostorách Centra bez souhlasu jeho personálu.

4.3 Poskytovatel odpovídá za škodu na majetku či újmě na zdraví členů v případě, že škoda vznikla zaviněným (ve formě
úmyslu nebo hrubé nedbalost) porušením povinnost poskytovatele, či jeho zaměstnanců a v příčinné souvislost s
takovým porušením.  Osoby v objektu centra Funkční  Fitko jsou povinny ujistt  se,  že používají  přístroje  a/nebo
vybavení Centra vhodným způsobem. V případě jakýchkoliv pochybnost týkajících se vhodného způsobu používání
vybavení má člen povinnost poradit se s personálem Centra, a to před použitm zařízení.

4.4 Člen  odpovídá  poskytovateli  za  škodu,  kterou  způsobí  poskytovateli  porušením  svých  zákonných  či  smluvních
povinnost vyplývajících ze Smlouvy, těchto obchodních podmínek, či Provozního řádu Centra. Členům je zakázáno
nevhodným způsobem používat předměty, přístroje nebo zařízení ve kterémkoliv objektu Centra.
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4.5 Pro odkládání věcí (kromě peněz a dalších cennost) členů jsou určeny výhradně šatní skřínky. Člen je odpovědný za
uzamknut své  šatní  skřínky.  Nebude-li  skřínka  uzamčena,  neodpovídá  poskytovatel  za  škodu  na  věcech  v  ní
odložených.

4.6 Po skončení cvičení je člen povinen ihned vyklidit šatní skřínku. Zamčené šatní skřínky budou po skončení denní
provozní doby Centra otevřeny a vyklizeny za přítomnost 2 osob. Pokud si člen uschované věci nevyzvedne do 6-t
měsíců ode dne úschovy, bude s nimi naloženo dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Poskytovatel je
oprávněn účtovat poplatek za odstranění a přechovávání věcí ponechaných ve skřínkách.

4.7 Peníze a další cennost nesmí být ponechány v šatních skřínkách a musí být uloženy v bezpečnostních schránkách na
recepci centra Funkčního Fitka. Poskytovatel neodpovídá za peníze nebo další cennost, které nebudou uloženy v
bezpečnostních schránkách na recepci Centra.

4.8 Člen je povinen se při využívání Služeb řídit pokyny poskytovatele a instruktorů, či jiných osob poskytující služby
členům  Centra  jménem  poskytovatele,  zejména  pokynů  týkajících  se  bezpečnost,  dodržování  požárních  či
bezpečnostních předpisů Centra. Pokyny mohou směřovat k přerušení, znemožnění či neumožnění využívání Služeb.

4.9 V  případě,  že  člen  zjist,  že  jeho  zdravotní  stav  neumožňuje  pokračování  ve  využívání  Služeb,  nebo  takovéto
pokračování  by mohlo ohrozit  jeho zdravotní  stav, je povinen toto okamžitě oznámit personálu Centra a ihned
ukončit využívání Služeb či ostatní sportovní aktvity. Poskytovatel není odpovědný za jakékoliv škody na zdraví či
majetku, které mohou členovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu. Poskytovatel není dále odpovědný
za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si člen způsobí úmyslně, z nedbalost, neopatrnost, či přeceněním jeho
fyzické  kondice.  Člen  bere  na  vědomí,  že  personál  Centra  nemá  zdravotnické  vzdělání.  V  případě  jakýchkoliv
pochybnost týkajících se fyzické dovednost nebo schopnost k provádění  fyzických úkonů by se měl  člen před
zahájením jakýchkoliv cviků poradit s nezávislým lékařem.

4.10 Člen není oprávněn využívat Služby v případě zranění, pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků, které mohou
jakýmkoliv  způsobem ovlivnit  či  ohrozit  jeho fyzické  či  duševní  schopnost,  ovládací  a  rozpoznávací  schopnost,
odhad vlastních schopnost. Poskytovatel, či jím pověřené osoby, jsou v těchto případech oprávněni Služby členovi
neposkytovat.

4.11 Člen nemůže používat žádné objekty Centra, pokud má infekci, nakažlivou chorobu nebo jiné potže, které mohou
mít vliv na další osoby v objektu Centra. V odůvodněných případech může Centrum podmínit souhlas se vstupem do
objektu Centra a/nebo uzavření Smlouvy dodáním lékařské zprávy potvrzující fyzickou kondici dané osoby a/nebo
odevzdáním čestného prohlášení člena.

4.12 Člen je povinen pokládat z hygienických důvodů před cvičením na koženku posilovacího stroje, tatami desky nebo
podložku ručník.

4.13 Do cvičebních prostor Centra je povolen vstup jen v čisté, uzavřené, pevné sportovní obuvi a čistém, přiměřeném
sportovním oděvu.

4.14 Člen je povinen veškeré sportovní nářadí a náčiní, které během cvičení použil uklidit na své místo.
4.15 Člen je povinen dodržovat pravidla a zásady osobní hygieny, chovat se v prostorách Centra tše a slušně, tak, aby

neobtěžoval a nerušil ostatní členy a návštěvníky.
4.16 V  případě,  že  člen  bude  mít  za  to,  že  některá  ze  Služeb  Centra  mu  byla  poskytnuta  vadně,  je  povinen  to

Poskytovateli  oznámit  bezodkladně,  nejpozději  však  následující  den  poté,  kdy  se  o  vadném  plnění  dozvěděl
(„Reklamace“).  Poskytovatel  Reklamaci  přezkoumá  a  o  výsledku  člena  vyrozumí  do  30  dnů  ode  dne  podání
Reklamace.

4.17 Uzná-li  Poskytovatel,  že Reklamace byla oprávněná,  nabídne členovi  náhradní  čerpání  vadně poskytnuté  Služby
nebo jiné Služby z těch, které jsou členům Centra aktuálně poskytovány.

4.18 Na základě členství v Centru není člen oprávněn čerpat doplňkové Služby, zejména konzumaci nápojů či potravin,
služby individuálního trenéra, masáže, apod. Tyto doplňkové Služby musí člen v případě zájmu o jejich využívání
uhradit. Ceny za doplňkové služby se řídí ceníkem poskytovatele.

4.19 Člen  mladší  15-t let  je  oprávněn  využívat  svých  práv  vyplývajících  ze  členství  v  Centru  pouze  za  doprovodu
plnoletého člena, případně jeho zákonného zástupce, nebo trenéra Centra.

4.20 Člen je povinen dodržovat Smlouvu, tyto obchodní podmínky a provozní řád centra Funkční Fitko.
4.21 V případě, že Člen svým jednáním poruší některý z obecně závazných právních předpisů, Smlouvu, tyto obchodní

podmínky,  provozní  řád  centra  Funkční  Fitko,  své  povinnost vyplývající  z  členství  v  Centru  nebo  jiným  svým
jednáním ohrozí bezpečnost vlastní nebo bezpečnost Centra nebo osob v něm se nacházejících, je poskytovatel, či
jím pověřená osoba, oprávněna vyzvat jej ke zjednání nápravy. Člen je povinen této výzvy okamžitě uposlechnout,
v opačném případě je poskytovatel, či jím pověřená osoba, oprávněna člena vyzvat k okamžitému opuštění centra,
kterého je člen rovněž povinen uposlechnout. V případě neuposlechnut je poskytovatel oprávněn ukončit členovi
členství v Centru, přičemž poskytovateli v případě takového ukončení členství člena v Centru vzniká právo na úhradu
celé dohodnuté ceny služeb dle Smlouvy, která je splatná do 14 dní od ukončení členství.

4.22 Člen nesmí bez předchozího výslovného souhlasu poskytovatele využívat vlastního osobního trenéra,  který není
zaměstnancem  či  spolupracovníkem  poskytovatele.  V  případě,  že  člen  v  prostorách  Společnost vykonává
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trenérskou činnost bez uzavřené smlouvy o spolupráci s poskytovatelem, bude mu poskytovatelem členství ihned
ukončeno a členovi vznikne povinnost uhradit pokutu ve výši aktuálního měsíčního nájmu, která plat pro trenéry,
kteří mají s poskytovatelem řádně uzavřenou smlouvu o spolupráci a zároveň je povinen uhradit celou dohodnutou
cenu služeb dle Smlouvy podobně jako v předchozím odstavci.

V.
Závěrečná ustanovení

5.1 Člen je povinen oznamovat poskytovateli jakoukoli změnu osobních a kontaktních údajů uvedených ve Smlouvě, a
to bez zbytečného odkladu poté, co k této změně došlo.

5.2 Poskytovatel zasílá Členovi veškeré písemnost na adresu uvedenou ve Smlouvě, nebo jím poslední udanou adresu.
V případě pochybnost se má za to, že písemnost byla doručena okamžikem, kdy držitel poštovní licence doručil
písemnost na místo, kde může člen takový dokument převzít (tj.  například i  uložením na příslušné místní poště
člena).

5.3 Poskytovatel zpracovává osobní údaje člena uvedené ve Smlouvě, či sdělené poskytovateli v souvislost s plněním
Smlouvy a užívá je pro účely plnění Smlouvy, a to v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedeného účelu a po dobu
jejího trvání. Poskytovatel zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy.

5.4 Poskytovatel je oprávněn k fotografování a natáčení svých objektů pro reklamní a propagační  účely, a to včetně
neúmyslného zachycení přítomných členů, na což musí člena upozornit.

5.5 Poskytovatel je oprávněn kdykoliv přechodně či trvale změnit rozsah Služeb či vybavení Centra, či adresu Centra bez
vlivu na ostatní podmínky již existujících členství v Centru (s výjimkou případů, kdy člen prokáže, že změnou adresy
se  mu podstatně  snížila  dopravní  dostupnost  centra  ).  V  takovém případě  je  oprávněn  Smlouvu  vypovědět  s
účinnost ke dni doručení výpovědi poskytovateli.

5.6 Poskytovatel je oprávněna kdykoliv jednostranně změnit provozní řád Centra nebo ceník Služeb. Změny provozního
řádu jsou vůči Členovi účinné dnem zveřejnění v prostorách Centra.

5.7 V případě změny těchto obchodních podmínek nebo Smlouvy je poskytovatel povinen zaslat členovi návrh jejich
nového znění, a to emailem nebo písemně na poslední oznámenou adresu člena. 

a. V případě, že Člen se změnou obchodních podmínek nebo Smlouvy nesouhlasí, je povinen tuto skutečnost
oznámit  poskytovateli  bez  odkladu  poté,  co  návrh  obdrží.  V  případě,  že  člen  oznámí  poskytovateli  svůj
nesouhlas, plat pro tohoto člena obchodní podmínky a Smlouva v původním znění.

b. V případě, že člen se změnou obchodních podmínek nebo Smlouvy souhlasí, je také povinen tuto skutečnost
oznámit poskytovateli bez odkladu poté, co návrh obdrží. Pokud se ke změně písemně či e-mailem nevyjádří,
ale po obdržení návrhu změn navštví Centrum (aniž by při této návštěvě poskytovateli oznámil, že s návrhem
nesouhlasí)  má se za to, že návrh konkludentně odsouhlasil.  Dojde-li  k výslovnému nebo konkludentnímu
odsouhlasení, jsou změny obchodních podmínek nebo Smlouvy účinné od prvního dne měsíce následujícího
po takovémto odsouhlasení.

5.8 Aktuální znění VOP je vždy k dispozici na internetových stránkách poskytovatele, v prostorách Centra a na vyžádání
u Poskytovatele.

5.9 Případná neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení těchto Obchodních podmínek se netýká platnost a
účinnost ostatních ustanovení.

5.10 Ve věcech výslovně neupravených těmito obchodními podmínkami se vzájemná práva a povinnost smluvních stran
řídí přiměřeně právním řádem České republiky.

5.11 Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 29. 01. 2018

S  těmito obchodními podmínkami se člen seznámil současně s  uzavřením Smlouvy


