VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY („VOP“)
ČLÁNEK I – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP”) je úprava
vzájemných práv a povinností mezi společností Fitness Place s.r.o., se sídlem
Vinohradská 190,130 00 Praha 5, IČO: 05785880 (dále jen „Společnost”) a fyzickou
osobou využívající služeb Fitness Klubu provozovaného Společností (dále jen
„Klub”).2. Klub není právnickou osobou, nedochází ke vzniku občanského sdružení,
spolku ani žádné formy spoluvlastnictví majetku mezi členem Klubu (dále jen „Člen”)
a Společností. Členství v Klubu slouží pouze k poskytování služeb Členům a Členové
jsou ve stanoveném rozsahu oprávněni využívat jednotlivých zařízení Klubu.
3. Službami poskytovanými Klubem se rozumí poskytování prostorů a zařízení pro
cvičení, organizování různých druhů cvičení a jiných sportovních aktivit včetně zajištění
instruktorů pro tyto aktivity, poskytování relaxačních zařízení a dále poskytování
nejrůznějších dalších placených služeb, jako jsou například zajištění osobního trenéra,
masérské revitalizační kosmetické služby apod. Tento výčet služeb není úplný a záleží
zcela na uvážení Společnosti. Není-li výslovně stanoveno jinak, jsou služby poskytovány
v jednotlivých Klubech Společnosti.
4. Tyto VOP jsou závazné pro veškeré osoby, které využily, či mají v úmyslu využít služeb
Klubu (a to bez ohledu na to, zda daná osoba je členem Klubu či nikoliv). Veškeré
povinnosti vyplývající z těchto VOP pro Členy jsou v aplikovatelném rozsahu závazné
i pro nečleny Klubu. Tyto VOP se vztahují též na Členy, jimž je statut Člena přiznán na
základě smlouvy uzavřené mezi Společností a třetí osobou v jejich prospěch.

ČLÁNEK II – VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ V KLUBU, PŘERUŠENÍ ČLENSTVÍ

1. Členství v Klubu vzniká uzavřením Smlouvy o poskytování služeb a o vzniku členství
(dále jen „Smlouva”) a zaplacením registračního a členského poplatku nebo jeho
první splátky. Členství v Klubu může také vzniknout uzavřením Smlouvy, zaplacením
registračního poplatku a vložením kreditu minimálně 1,000 Kč na zřízený účet klienta
vedený v interním platebním systému Společnosti („Elektronická peněženka“)“.
2. Členství a s ním spojená oprávnění se vztahují pouze na osobu Člena, jsou nepřenosné,
nepřevoditelné a nepřechází na právní nástupce Člena.
3. Ke vzniku členství osoby mladší 18 let je nutné uzavření Smlouvy zákonným
zástupcem této osoby.
4. Od Smlouvy na dobu určitou může Člen odstoupit k poslednímu dni trvání členství.
Člen může předčasně ukončit své členství na dobu určitou hrazené v pravidelných
měsíčních splátkách rovněž vzájemnou dohodou s klubem, za podmínky, že člen uhradí
klubu alespoň částku odpovídající délce trvání 3 měsíců členství.
5. Od Smlouvy na dobu neurčitou může Člen odstoupit vždy k poslednímu dni každého
měsíce trvání členství.
6. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně na formuláři, který je k dispozici na
Obchodním oddělení klubu a na internetových stránkách klubu. Odstoupení od Smlouvy
musí být doručeno na adresu klubu.
7. Smluvní strany tímto berou na vědomí, že nebude-li uhrazen členský poplatek nebo
kterákoli jeho splátka do 60-ti dnů ode dne jejich splatnosti, a zároveň nelze postupovat
dle článku VI. odst. 10 a násl. VOP, Smlouva bude ukončena automaticky s okamžitým
účinkem ke dni uplynutí této doby. Člen je v takovém případě povinen uhradit celý
členský poplatek za období až do okamžiku ukončení Smlouvy a také jakékoli další
peněžité závazky vůči Společnosti vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito
VOP nebo Smlouvou. Člen v takovém případě nemá nárok na vrácení předplacených
částek. Členovi naopak vzniká nárok na vrácení peněžitých prostředků z Elektronické
peněženky v souladu s čl. V odst. 7 VOP.
8. Pokud je Smlouva uzavřena online (na dálku), má Člen právo odstoupit od Smlouvy,
v níž se sjednává členství v Klubu, doručením písemného odstoupení Společnosti do
čtrnácti dnů ode dne uzavření Smlouvy. Společnost vrátí všechny částky uhrazené
Členem v souvislosti s uzavřením Smlouvy Členovi. Pokud Člen před doručením
odstoupení využíval služeb Společnosti, registrační poplatek a poměrná část členského
poplatku připadající na dobu jednoho měsíce příslušného členství nebude Členovi
vrácena.
9. Společnost si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností ke dni
doručení odstoupení Členovi (čímž je ukončeno i členství příslušného Člena v Klubu)
v případě, že tento Člen opakovaně nebo podstatně poruší Smlouvu, tyto VOP, nebo
Provozní řád Klubu, nebo opakovaně neuposlechne pokynu vedení Společnosti či
zaměstnance Společnosti odpovědného za chod a bezpečnost Klubu.
10. Člen je oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností v případě,
že Společnost opakovaně nebo podstatně poruší Smlouvu nebo tyto VOP.
11. Při žádném způsobu ukončení Smlouvy se nevrací registrační poplatek.

PŘERUŠENÍ ČLENSTVÍ

1. Na základě písemné žádosti člena, jehož členství v Klubu trvá nejméně 3 měsíce,
doložené lékařským potvrzením osvědčujícím jeho zdravotní nezpůsobilost k výkonu
sportovních aktivit delší než 1 měsíc, může Společnost přerušit jeho členství v Klubu,
a to na souvislou dobu nejdéle 2 měsíců v průběhu jednoho roku, pokud se se členem
nedohodne jinak.
2. Na základě písemné žádosti člena, jehož členství v Klubu trvá více než 1 rok a který
má řádně zaplacený členský poplatek za celou dobu trvání členství, může Společnost
přerušit členství v Klubu i bez uvedení důvodu, a to na souvislou dobu nejdéle 1 měsíce
v průběhu jednoho roku.
3. Po dobu přerušení členství člen není oprávněn využívat služeb klubu. 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. V případě že i v prodloužení členství
člen nemůže využívat služeb Klubu, není možno prodloužení posunout na další období
(prodloužení v prodloužení) bez zaplacení členského poplatku na toto období.

ČLÁNEK III – DRUHY ČLENSTVÍ

1. Členství FLEXIBLE – opravňuje Člena využívat Služby jednoho vybraného Klubu
uvedeného ve Smlouvě, a to po celou provozní dobu Klubu.
2. Členství FLEXIBLE – model PLATINUM – opravňuje člena využívat Služby vybraných
klubů uvedených ve Smlouvě, a to po celou provozní dobu Klubů.
3. Členství FLEXIBLE – model GOLD – je určeno pro studenty a seniory. Studentem se
myslí člen do věku 26 let včetně, který předloží platné potvrzení o studiu na aktuální
školní rok. V případě, že student nepředloží potvrzení o studiu na aktuální rok nebo není
mladší 26 let členství automaticky zaniká. Seniorem se rozumí člen, který dovršil věku
60 let a starší. Opravňuje člena využívat Služby vybraných klubů uvedených ve Smlouvě,
a to po celou provozní dobu Klubů.
4. Členství FLEXIBLE jsou uzavírána na dobu neurčitou, členské poplatky jsou hrazeny
v pravidelných měsíčních splátkách, a to vždy na každý měsíc trvání členství FLEXIBLE
dopředu.
5. Od Členství FLEXIBLE může Člen odstoupit v souladu s čl. II těchto VOP, k poslednímu
dni každého měsíce trvání členství.
6. Členství BASIC opravňuje Člena využívat Služby jednoho vybraného Klubu uvedeného
ve Smlouvě, a to po celou provozní dobu Klubu.
7. Členství BASIC – model PLATINUM – opravňuje člena využívat Služby vybraných klubů
uvedených ve Smlouvě, a to po celou provozní dobu Klubů.
8. Členství BASIC – model GOLD – je určeno pro studenty a seniory. Studentem se myslí
člen do věku 26 let včetně, který předloží platné potvrzení o studiu na aktuální školní
rok. V případě, že student nepředloží potvrzení o studiu na aktuální rok nebo není
mladší 26 let členství automaticky zaniká. Seniorem se rozumí člen, který dovršil věku
60 let a starší. Opravňuje člena využívat Služby vybraných klubů uvedených ve Smlouvě,
a to po celou provozní dobu Klubů.
9. Členství BASIC je uzavíráno na dobu určitou 1,3, 6 nebo 12 měsíců, členské poplatky
jsou hrazeny buďto v pravidelných měsíčních splátkách, a to vždy na každý měsíc trvání
členství BASIC dopředu, anebo jednorázovou platbou na celou dobu trvání členství
BASIC při uzavření Smlouvy.
10. Od Členství BASIC může Člen odstoupit v souladu s čl. II těchto VOP, k poslednímu
dni trvání členství.
11. Členství BASIC může být prodlouženo, pokud Člen nejpozději k poslednímu dni
trvání členství BASIC sdělí Společnosti, že má zájem o prodloužení svého členství.
V takovém případě je členství BASIC prodlouženo o dobu trvání původního členství
BASIC uvedenou ve Smlouvě.
12. Neodstoupí-li Člen od členství BASIC anebo nesdělí Společnosti, že má zájem

o prodloužení svého členství BASIC k poslednímu dni jeho trvání, změní se jeho členství
BASIC automaticky do režimu členství FLEXIBLE. V rámci tohoto členství FLEXIBLE hradí
Člen členské poplatky v pravidelných měsíčních splátkách a ve výši odpovídající ceně za
jeho členství BASIC. Od Členství FLEXIBLE může Člen odstoupit v souladu s čl. II těchto
VOP, k poslednímu dni každého měsíce trvání členství.
13.Firemní „Korporátní“ členství – právnická či fyzická osoba uzavře se společností
smlouvu, na základě, které jsou třetí osoby, které jsou k této osobě v pracovním nebo
jiném obdobném poměru, oprávněny využívat po dobu trvání tohoto členství služeb
klubu za zvýhodněný členský poplatek.
14. Další podrobnosti týkající se jednotlivých druhů členství jsou přístupné v prostorech
Klubu a na základě žádosti také u Společnosti. Nabídka jednotlivých druhů členství se
může v každém Klubu lišit.
15. Jiné typy členství – podmínky jiných typů členství se stanoví samostatně v závislosti
na speciálních nabídkách Společnosti. Informace jsou dostupné na dotaz v Klubu.

ČLÁNEK IV – ČLENSKÁ KARTA

1. Po uhrazení registračního poplatku a členského poplatku (nebo jeho první splátky),
nebo prvního vkladu 1.000,- Kč na Elektronickou peněženku, bude Členovi vydána
členská karta. Členská karta slouží k prokázání členství v Klubu a opravňuje Člena
k využívání služeb v Klubu.
2. Členská karta je osobní a nepřenosná, její zapůjčení jiné osobě je zakázáno. Ztrátu či
krádež členské karty je Člen povinen okamžitě nahlásit v Klubu. Za vydání duplikátu
členské karty je Člen povinen zaplatit 250,- Kč.
3. Člen je povinen se před každým vstupem do Klubu prokázat členskou kartou.
V případě pochybností o totožnosti Člena je Člen na žádost zaměstnanců Společnosti
povinen prokázat svou totožnost platným občanským průkazem, pasem, či jiným
úředním průkazem totožnosti s fotografií. Neprokáže-li se Člen členskou kartou nebo
neprokáže-li na žádost svou totožnost, nemá Člen nárok na poskytnutí služeb Klubu
a Společnost je oprávněna odmítnout Členovi do Klubu přístup.

ČLÁNEK V – ELEKTRONICKÁ PENĚŽENKA

1. Elektronická peněženka je Členovi zřízena bez zbytečného odkladu po uzavření
Smlouvy. Současně jsou mu zřízena práva k přístupu a k užívání portálu Member
zone, prostřednictvím kterého může sledovat transakce provedené prostřednictvím
Elektronické peněženky. Přístupové údaje Člen obdrží současně se zřízením
přístupových práv.
2. Elektronická peněženka slouží k uchování peněžitých hodnot v elektronické podobě
a k bezhotovostní úhradě za služby a jiná plnění poskytovaná Společností Členovi za
podmínek těchto VOP.
3. Výši peněžitého zůstatku na Elektronické peněžence lze zjistit prostřednictvím
portálu Member zone po zadání přístupových údajů, a též na recepci po předložení
Členské karty a identifikaci Člena.
4. Vklady na elektronickou peněženku lze provádět v hotovosti, bankovním převodem na
bankovní účet uvedený ve Smlouvě a po dohodě smluvních stran též prostřednictvím
jiných peněžitých benefitů a tzv. stravenkami.
6. K úhradě za vybranou službu či plnění v Klubu lze přistoupit pouze, pokud se Člen
prokáže Členskou kartou vystavenou na jeho osobu. K úhradě dojde pouze tehdy, pokud
je zůstatek na Elektronické peněžence dostatečný s ohledem na cenu požadovaného
plnění. Po provedení úhrady obdrží Člen písemné potvrzení o úhradě.
7. Člen souhlasí s tím, že je oprávněn požadovat vrácení uložených peněžitých
prostředků pouze v souvislosti se zánikem členství v Klubu. Tím není dotčeno právo
Společnosti učinit jednostranný zápočet pohledávek za Členem, a to včetně náhrady
způsobené újmy.

ČLÁNEK VI – POPLATKY

1. Není-li sjednáno jinak, jsou registrační poplatek a členský poplatek (jeho první splátka)
nebo první povinný vklad na Elektronickou peněženku, splatné při uzavření Smlouvy
2. Není-li členský poplatek uhrazen celý při podpisu Smlouvy, je Člen povinen hradit
další členské poplatky v měsíčních splátkách kreditní kartou. V případě platby
splátek prostřednictvím kreditní karty musí Klient vyplnit v Member zone údaje ke
kreditní kartě. Ve výjimečných případech je možné platit jednotlivé měsíční splátky
prostřednictvím trvalého příkazu. V takovém případě jsou splátky splatné vždy
nejpozději do 12. dne měsíce, za který je daný poplatek hrazen.
3. Skutečnost, že Člen nevyužívá služeb Klubu, jej nezbavuje povinnosti platit členské
poplatky. S výjimkami uvedenými v těchto VOP neposkytuje Společnost náhradu ani
nevrací členské/registrační poplatky ani předplatné na poskytované služby, uhrazené
za trvání členství.
4. Společnost si vyhrazuje právo k jednostrannému přiměřenému navýšení členských
poplatků z důvodů změn v příslušné legislativě České republiky, zejména dojde-li v době
po uzavření Smlouvy ke zvýšení sazeb DPH či jiných daní.
5. Společnost si dále vyhrazuje právo na začátku každého kalendářního roku zvýšit
poplatky o tolik % odpovídající % průměrné meziroční míry inflace v České
republice (vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen)
za předcházející kalendářní rok, zveřejňované Českým statistickým úřadem. Toto
zvýšení je účinné pro všechny členské poplatky ode dne, kdy je zvýšení vyvěšeno
v prostorách Klubu.
6. V případě že je Člen tři nebo více dní v prodlení s hrazením členského poplatku (jeho
splátky), je Člen povinen uhradit Společnosti smluvní pokutu ve výši 350 Kč plus 0,05
% z dlužné částky za každý den prodlení. Totéž platí pro smluvní pokuty v případě,
že platba inkasem z účtu nebo kreditní kartou je odmítnuta bez zavinění Společnosti.
7. Společnost je oprávněna odepřít Členovi přístup do Klubu v případě prodlení
s úhradou poplatků nebo jejich splátek, a to až do doby uhrazení dlužné částky včetně
smluvní pokuty dle odstavce 7 výše.
8. Registrační poplatek a členské poplatky mohou být hrazeny třetí osobou („Plátce“),
kterému ovšem nevzniká členství a s tím spojené oprávnění využívat služeb Klubu,
nýbrž který určí jinou osobu – Člena, za kterého bude poplatky hradit a který se po
uzavření Smlouvy stane členem Klubu. Mezi Společností a Plátcem bude uzavřena
samostatná „smlouva o vzniku členství třetí osoby v Klubu“, přičemž ustanovení těchto
VOP jsou pro Plátce závazná (zejména ustanovení související s placením či neplacením
členských poplatků) a analogicky aplikovatelná. Plátce je povinen plnit veškeré
finanční povinnosti vyplývající ze Smlouvy s určeným Členem, tedy i povinnost hradit
smluvní pokuty a jiné sankce podle Smlouvy s určeným Členem. V případě neuhrazení
členských poplatků bude Smlouva s určeným Členem ukončena v souladu s těmito VOP.
Ze smlouvy o vzniku členství třetí osoby v Klubu nevznikají určenému Členovi žádná
práva vůči Společnosti.
9. Vznikne-li členovi jakýkoliv přeplatek v souvislosti s jeho členstvím, souhlasí Člen
s převodem veškerých přeplatků na Elektronickou peněženku.
10. Člen rovněž souhlasí, že ocitne-li se v prodlení s úhradou členského poplatku, může
být na dlužnou částku Společností započtena částka z Elektronické peněženky v plné
výši, a to pokud zůstatek na Elektronické peněžence dosahuje alespoň výše dlužné
částky.
11. Zápočet podle předchozího bodu těchto všeobecných obchodních podmínek nebude
Společností proveden jako částečný, to znamená, že započítat Společnost může pouze
částku odpovídající dluhu Člena v celé jeho výši.

ČLÁNEK VII – ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ

1. Společnost odpovídá za škodu na majetku či zdraví Členů v případě, že škoda vznikla
zaviněným (ve formě úmyslu nebo hrubé nedbalosti) porušením povinností Společnosti,
či jejích zaměstnanců a je přímým a jednoznačným důsledkem takového porušení.
2. Člen odpovídá Společnosti za škodu, kterou způsobí Společnosti či jejím
subdodavatelům porušením svých zákonných či smluvních povinností vyplývajících ze
Smlouvy, těchto VOP, či Provozního řádu Klubu.
3. Pro odkládání věcí (kromě peněz a dalších cenností) Členů jsou určeny výhradně šatní
skřínky. Člen je odpovědný za bezpečné uzamknutí své šatní skřínky. Nebude-li skřínka
uzamčena, neodpovídá Společnost za škodu na věcech v ní odložených.
4. Peníze a další cennosti nesmí být ponechávány v šatních skřínkách a musí být uloženy
na recepci nebo v bezpečnostních schránkách na recepci. Společnost neodpovídá za
peníze nebo další cennosti, které nebudou uloženy na recepci či v bezpečnostních
schránkách.
5. Člen je povinen se při využívání služeb řídit pokyny Společnosti a instruktorů, či jiných
osob poskytující služby členům Klubu jménem Společnosti. V případě, že Člen zjistí,

že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování ve využívání služeb, nebo takovéto
pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen toto okamžitě oznámit
Společnosti či jejím zástupcům (instruktorům) a ihned ukončit využívání služeb či
ostatní sportovní aktivity. Společnost není odpovědná za jakékoliv škody na zdraví
či majetku, které mohou Členovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu,
či pokynů Společnosti či instruktorů. Společnost a není dále odpovědná za jakékoliv
škody na zdraví či majetku, které si Člen způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti,
či přeceněním jeho fyzické kondice.
6. V případě, že Člen bude mít za to, že některá ze služeb Klubu mu byla poskytnuta
vadně, je povinen to Společnosti oznámit bezodkladně, nejpozději však následující
den poté, kdy se o vadném plnění dozvěděl („Reklamace“). Společnost Reklamaci
přezkoumá a o výsledku Člena vyrozumí do 30 dnů ode dne podání Reklamace.
Uzná-li Společnost, že Reklamace byla oprávněná, nabídne Členovi náhradní čerpání
vadně poskytnuté služby nebo jiné služby z těch, které jsou Členům Klubu aktuálně
poskytovány.
7. Klub může zavést ve vybraných objektech klubu inteligentní systém členských karet
s tím, že člen na přihlášce uvede, zda poskytuje souhlas s umístěním fotografie na
členské kartě klubu Fitness. V případě zavedení takového systému obdrží člen v rámci
placeného členského poplatku členskou kartu fungující v inteligentním systému
členských karet. V případě, že člen takovou kartu ztratí, je povinen zaplatit poplatek
250,- Kč za vystavení nové členské karty.
8. Klub může zavést ve vybraných objektech klubu biometrickou technologii využívající
dat papilárních linií (krajních bodů) s tím, že člen na přihlášce uvede, zda poskytuje
souhlas s umístěním dat papilárních linií do členského náramku klubu Fitness.
V případě zavedení takovéto technologie obdrží člen v rámci placeného členského
poplatku členský náramek. V případě, že člen náramek ztratí, je povinen zaplatit
poplatek 300,- Kč za vystavení nového náramku.

ČLÁNEK VIII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Člen je povinen oznamovat Společnosti jakoukoli změnu osobních a kontaktních údajů
uvedených ve Smlouvě, a to bez zbytečného odkladu poté, co k této změně došlo.
2. Společnost zasílá Členovi veškeré písemnosti na adresu uvedenou ve Smlouvě,
nebo jím poslední udanou adresu. V případě pochybností 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).
3. Společnost zpracovává osobní údaje Člena uvedené ve Smlouvě, či sdělené Společnosti
pro účely uzavření a správy Smlouvy, pro plnění svých právních povinností nebo se
souhlasem Člena pro zasílání obchodních sdělení, příp. pro jiný účel, ke kterému udělil
Člen souhlas. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých
právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji Společnosti
Fitness Place s.r.o., ve kterých je uvedeno, jakým způsobem Společnost nakládá
s osobními údaji Člena, jaké informace o Členovi ukládá, jak dané informace využívá
a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují
výčet veškerých práv Člena v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak
právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů Společnost prohlašuje, že (i) zpracovává
osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistila, aby
se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně
vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijala vhodná technická a organizační
opatření, aby zajistila nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě
porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob
informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.
4. Společnost je oprávněna kdykoliv přechodně či trvale změnit rozsah služeb či
vybavení Klubu, či adresu Klubu bez vlivu na ostatní podmínky již existujících členství
v Klubu (s výjimkou případů, kdy Člen prokáže, že změnou adresy se mu podstatně
snížila dopravní dostupnost Klubu – v takovém případě je oprávněn Smlouvu vypovědět
s účinností ke dni doručení výpovědi Společnosti).
5. Společnost je oprávněna kdykoliv jednostranně změnit provozní řád Klubu nebo ceník
služeb. S výjimkou uvedenou v bodě VI.5 a VI.6 výše, nejsou změny ceníku účinné vůči
členstvím existujícím v době změny. Změny provozního řádu jsou vůči Členovi účinné
dnem zveřejnění v prostorách Klubu.
6. V případě změny těchto VOP nebo Smlouvy je Společnost povinna zaslat Členovi návrh
jejich nového znění, a to emailem nebo písemně na poslední oznámenou adresu Člena.
a. V případě, že Člen se změnou VOP nebo Smlouvy nesouhlasí, je povinen tuto
skutečnost oznámit Společnosti bez odkladu poté, co návrh obdrží. V případě, že Člen
oznámí Společnosti svůj nesouhlas, platí pro tohoto Člena VOP a Smlouva v původním
znění.
b. V případě, že Člen se změnou VOP nebo Smlouvy souhlasí, je také povinen tuto
skutečnost oznámit Společnosti bez odkladu poté, co návrh obdrží. Pokud se ke změně
písemně či e-mailem nevyjádří, ale po obdržení návrhu změn navštíví Klub (aniž by při
této návštěvě Společnosti oznámil, že s návrhem nesouhlasí) má se za to, že návrh
konkludentně odsouhlasil. Dojde-li k výslovnému nebo konkludentnímu odsouhlasení,
jsou změny VOP nebo Smlouvy účinné od prvního dne měsíce následujícího po
takovémto odsouhlasení.
7. Aktuální znění VOP je vždy k dispozici na internetových stránkách Společnosti,
v prostorách Klubu a na vyžádání u Společnosti.
8. Případná neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení těchto VOP se netýká
platnosti a účinnosti ostatních ustanovení.
9. Ve věcech výslovně neupravených těmito VOP se vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran řídí přiměřeně právním řádem České republiky. Strany se dohodly,
že na právní vztahy založené Smlouvou se nepoužijí ustanovení §§ 1764 – 1766, §§ 1793
– 1795, § 1971, §§ 1977 – 1979, § 2000, § 2002, § 2050 a § 2593 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
10. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. čevence 2018.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS
ARTICLE I – INTRODUCTORY PROVISIONS

1.The subject of these General Terms and Conditions (the „GTC“) is the regulation
of mutual rights and obligations between the company Fitness Place s.r.o., with its
registered office in Plzeňská 233/8, 150 00 Prague 8, ID no. 05785880 (the „Company“)
and the individual using the services of the Fitness Club run by the Company (the
„Club“).
2.The Club is not a legal entity. No civic association, society or any form of asset coownership has been established between the member of the Club (the „Member“) and
the Company. Membership in the Club serves only to provide services to Members and
Members are entitled to use the Club facilities in the specified extent.
3.Services provided by the Club should be generally understood as the provision of
premises and equipment for exercise, the organisation of various types of classes
and other sport activities, including instructors for these activities, the provision
of relaxation facilities, and further provision of various other paid services such as
personal training, massage, revitalisation, beauty services etc. This list of services is
not complete and it entirely depends on the discretion of the Company. The services are
provided in particular Clubs of the Company, unless expressly stated otherwise.
4.These GTC are binding for all persons who use or intend to use the services of the Club
(regardless of whether or not the person is a Member of the Club). All the obligations
arising from these GTC for the Members are binding in the same range for non-members
of the Club. These GTC also apply to Members who have membership status on the basis
of a contract concluded between the company and a third person in their favour.

ARTICLE II – ACQUIRING AND TERMINATING CLUB MEMBERSHIP,
INTERRUPTION OF MEMBERSHIP

1.Membership in the Club is acquired by concluding a Provision of Services and
Membership Contract (the „Contract“) and by paying a registration and membership
fee, or its first instalment. Membership in the Club is alternatively acquired by
concluding a Contract, paying a registration fee, and depositing a minimum of CZK 1,000
credit on a prepaid card („Prepaid card“).
2.Membership and related rights apply only to the Member; they are not transferable or
negotiable, and do not pass to the Member‘s legal successor.
3. The membership of a person under the age of 18 can only be established, if the
Agreement is signed by a statutory representative of such person.
4. The Member may withdraw from the Agreement concluded for a definite period of time
as at the last day of the membership term. The Member may prematurely terminate
their membership also by mutual agreement with the Club under the condition that the
Member shall pay the Club at least 3 monthly payments of membership.
5. The Member may withdraw from the Agreement concluded for an indefinite period of
time each time as at the last day of each month of the membership term.
6. A notice of withdrawal from the Agreement must be made in writing by means of a
form which is available at the Klub on Sales Department and at the website . A notice
of withdrawal from the Agreement must be delivered to the aforesaid address of the
Klub on Sales Department.
4.The contracting parties hereby take note of the fact that if the membership fee or
any of its instalments is not paid within 60 days of the due date, the Contract will be
terminated automatically with immediate effect. The Member is in such case obliged to
pay the entire membership fee for the period prior to the termination of the Contract,
as well as any other monetary obligations towards the Company that have arisen on
the basis of or in connection with these GTC or the Contract. The Member in such case
forfeits any prepaid instalments.
5.If the Contract is concluded online, the Member has the right to withdraw from the
Contract in which membership in the Club was arranged, by a written withdrawal
delivered to the Company within fourteen days of the date on which the Contract was
concluded. The Company will return all payments provided by the Member in relation
to the Contract to the Member. If the Member used the services of the Company
before delivery of the withdrawal, the registration fee and the proportional part of the
membership fee allotted for the period of one month of the relevant membership will
not be returned to the Member.
6.The Company reserves the right to withdraw from the Contract with immediate effect
(thus terminating the Member‘s membership in the Club) if the Member repeatedly
or fundamentally breaches the Contract or these GTC or the Club‘s Operating Rules
or if the Member repeatedly fails to heed instructions from Company management or
Company employees responsible for running the Club and for its safety.
7.A Member is entitled to withdraw from the Contract with immediate effect in the event
that the Company repeatedly or fundamentally breaches the Contract or these GTC in
a gross manner.
8.The registration fee is not returned in any manner of Contract termination.

INTERRUPTION OF MEMBERSHIP

1. Based on a written request of a member whose membership in the Club lasts at least
3 months, supported by a medical certificate proving his/her health incapacity to
perform sports activities for the period longer than 1 month the Company may interrupt
membership of such Member in the Club for a maximum consecutive term of 2 months
in the course of one year, unless otherwise agreed with the Member. Based on a written
request of a Member whose membership in the Club lasts longer than 1 years and
whose membership fee for the entire membership term is properly paid the Company
may interrupt the membership in the Club even without any reasons for a maximum
consecutive term of 1 month in the course of one year.
3. When the membership is interrupted, the Member is not authorised to use the Club’s
services. The obligation to pay membership fees continues even for the period when
the membership is interrupted. The membership term will be extended by the time the
membership is interrupted and the membership fee for the time of the interruption
will be offset to cover the extended time of the membership. If the Member cannot use
the Club’s services even during the extended membership, the extension cannot be
transferred to the next period (the extension in the extension) without payment of the
membership fee for this period.

ARTICLE III – TYPES OF MEMBERSHIP

1. FLEXIBLE Membership – gives the right to the Member to use the Services of one
selected Club stated in the Agreement for the whole operating hours of the Club.
2. FLEXIBLE Membership – version PLATINUM gives the right to the Member to use the
Services of selected Clubs stated in the Agreement for the whole operating hours of
the Clubs.
3. FLEXIBLE Membership – GOLD version of the membership is intended for students and
seniors. Student member refers to the age of 26 years or who present a valid certificate
of study for the current school year. If the student does not submit a certificate of study
for the current year or is under 26 years of membership is automatically terminated.
Senior is a member who has reached the age of 60 and older. It entitles a member to
use the services of selected clubs listed in the Agreement, during the entire working
hours of Clubs.
4. The FLEXIBLE Memberships are concluded for an indefinite period of time, membership
fees are paid in regular monthly payments for each month of the FLEXIBLE membership
in advance.
5. A Member may terminate FLEXIBLE Membership in accordance with art. II hereof as at
the last day of each month of the membership term.
6. BASIC Membership – gives the right to the Member to use the Services of one selected
Fitness Club stated in the Agreement for the whole operating hours of the Club.
7. BASIC Membership – version PLATINUM gives the right to the Member to use the
Services of selected Clubs stated in the Agreement for the whole operating hours of
the Clubs.
8. BASIC Membership – GOLD version of the membership is intended for students and
seniors. Student member refers to the age of 26 years or who present a valid certificate
of study for the current school year. If the student does not submit a certificate of study
for the current year or is under 26 years of membership is automatically terminated.
Senior is a member who has reached the age of 60 and older. It entitles a member to
use the services of selected clubs listed in the Agreement, during the entire working
hours of Clubs.
9. BASIC Membership is concluded for a definite period of time of 3, 6 or 12 months,
membership fees are paid either in regular monthly payments for each month of the
BASIC Membership in advance or by a single payment for the whole period of the BASIC
Membership at the moment the Agreement is signed.

10. A Member may terminate BASIC Membership in accordance with art. II hereof as at
the last day of each month of the membership term.
11. The BASIC Membership can be extended if a Member informs the Company no later
than on the last day of the validity of the BASIC Membership that s/he is interested in
extended his or her membership. In such case the BASIC Membership will be extended
by the term of validity of the original membership of the BASIC Membership stated in
the Agreement.
12. Should a Member not terminate the BASIC Membership or not inform the Company
that s/he is interested in extending his or her BASIC Membership as of the last day
of the membership validity, his or her BASIC Membership will change automatically to
FLEXIBLE Membership. Within this FLEXIBLE Membership a Member will pay membership
fees in regular monthly payments in the amount corresponding to the fee for his or her
BASIC Membership.
13. “Corporate” membership for companies – a legal entity or natural person enters into
a contract with the Company, based on which the third parties that have a working or
other similar relation to such entity/person will be entitled to use the Club’s services for
the term of such membership at a lower membership fee.
14. Further details regarding individual types of the membership are posted on the
premises of a Club and they will also be provided by the Company at a request. An offer
of individual types of membership can be different in each Club.

ARTICLE IV – MEMBERSHIP CARD

1.After paying the registration fee and the membership fee (or its first instalment), or the
first deposit of the amount of CZK 1,000 on a Prepaid card, the member will be issued
with a membership card. A membership card is used to evidence membership in the
Club and it entitles the Member to use the Club‘s services.
2.A membership card is personal and non-transferable. It is forbidden to lend it to
another person. Upon loss or theft of the membership card the Member is obliged to
report this immediately to the Club. The Member is required to pay a fee of CZK 250
for a replacement card.
3.Before each visit to the Club, the Member is obliged to prove his/her identity with
the membership card. In the event of doubt about a Member‘s identity, the Member is
obliged at the request of Company employees to prove his/her identity with a valid ID
card, passport or other official ID with a photograph. If the Member fails to prove his/her
identity with a membership card or if he/she fails to prove his/her identity on request,
the Member has no right to the provision of Club services and the Company is entitled
to deny the Member entry to the Club.

ARTICLE V – PREPAID CARD

1.Prepaid card is established for the Member without undue delay after conclusion of the
Contract. At the same time the Member is granted access and use rights to the Member
zone portal, through which the Member can track transactions made using the Prepaid
card. The Member receives the access details at the same time the access rights are
granted to him/her.
2.Prepaid card is used to preserve monetary value in electronic form and to cashless
payments for services and other performance provided to the Member by the Company
under conditions set out herein.
3.The amount of cash balance on the Prepaid card can be found through the Member zone
portal after entering the access details and also at the reception upon submission of the
membership card and the Member identification.
4.Deposits to the Prepaid card can be made in cash, by bank transfer to the bank account
specified in the Contract and upon an agreement of the contracting parties also through
other monetary benefits and so-called meal vouchers.
6.Payment for a selected service or performance in the Club can only be made if the
Member proves his/her identity by the membership card issued to his person. Payment
will only be made if the Prepaid card balance is sufficient with respect to the price of
the requested performance. Upon payment, the Member receives a written confirmation
of payment.
7.The Member agrees that he/she is entitled to demand the return of the deposited funds
only in connection with termination of membership in the Club. This is without prejudice
to the Company‘s right to make unilateral set off of receivables against the Member,
including compensation for damages.

ARTICLE VI – FEES

1.Unless agreed otherwise, the registration fee and the membership fee (its first
instalment) or the first required deposit on a Prepaid card are payable upon conclusion
of the Contract. Also due upon conclusion of the Contract:
a.In the case of Flexi 12 and Flexi Off-Peak, the instalment for the 12th month of
membership;
b.In the case of Flexi 24, the instalments for the 12th and 24th months of membership. In
exceptional cases, the instalment for the first month of membership may be paid in the
month following conclusion of the Contract.
2.If the membership fee is not paid in full upon signing the Contract, the Member is
obliged to pay the membership fee in monthly instalments by either direct debit or
credit card. Direct debit instalments are paid on the basis of an instruction for direct
debit issued by the Club from the Client‘s bank account stated in the Contract (the
„Client‘s Account“). The Member is obliged to inform the bank maintaining the Client‘s
Account about his/her consent with such direct debit (in the form required by the bank)
no later than the 14th day after signing the Contract (the „Consent“). The Consent must
be valid no later than the 15th day after signing the Contract. The terms of the Consent
must allow the processing of the instalment payments in full and in time. If the Member
chooses to pay the instalments by credit card, he/she must sign the required consent
together with the Contract. In exceptional cases it may be possible to pay the monthly
instalments by standing order. In this case, each payment is payable by the 12th of each
month.
3.The fact that the Member does not use the services of the Club does not relieve
the obligation to pay membership fees. With the exceptions set out in these GTC,
the Company does not pay compensation or return membership, registration, or
subscription fees paid during the membership.
4.If a Member pays favourable membership fees, and if on a given day that Member
ceases to fulfil the conditions for the provision of favourable membership, then as
of that day the Member is obliged to pay membership fees in the amount stipulated
for Flexi membership according to the current price list. Alternatively the Member
may request that the duration of his/her membership be shortened to the term that
would be covered by already paid membership fees which will be calculated to regular
membership fees for Flexi membership.
5.The Company reserves the right to increase membership fees unilaterally and
adequately due to changes in the relevant legislation in the Czech Republic, particularly
if there is an increase in the rates of VAT and/or other taxes after the conclusion of
the Contract.
6.The Company also reserves the right to increase fees at the beginning of each calendar
year by a percentage equal to the percentage of the average annual inflation rate in
the Czech Republic for the previous calendar year, as expressed by the increase in the
average annual consumer price index published by the Czech Statistical Office. This
increase is effective for all membership fees from the date on which the increase is
posted in the Club premises.
7.In the event of a Member being three or more days in delay with the payment of
a membership fee (or instalment), the Member is obliged to pay the Company a
contractual penalty of CZK 350 plus 0.05% of the amount owed for each day of delay.
The same contractual penalty applies also in the case that a direct debit payment or
credit card payment is rejected through no fault of the Company.
8.The Company is entitled to deny a Member entry to the Club in the event of a delay in
the payment of fees or their instalments until the amount owed is paid, including the
contractual penalty pursuant to paragraph 7 above.
9.The registration and membership fees may be paid by a third person (the „Payer“),
who obtains for him/herself neither a membership nor any related right to use the
services of the Club, yet who appoints another person – the Member, on whose behalf
the Payer will pay the fees, and who will become a member of the Club after conclusion
of the Contract. The Company and the Payer will enter into an independent „Contract
on Membership of a Third Person“ and these GTC are binding for the Payer (especially
the provisions related to the payment or non-payment of membership fees). All of the
financial obligations arising from the Contract with the appointed Member are to be
paid by the Payer; this also includes the obligation to pay contractual penalties and

other sanctions according to the Contract with the appointed Member. In case of nonpayment of the membership fees, the Contract with the appointed Member will be
terminated in accordance with these GTC. No rights of the appointed Member towards
the Company arise from the Contract on Membership of a Third Person.

ARTICLE VII – PARTIES‘ LIABILITY AND RESPONSIBILITY

1.The Company is liable for damage to the property or health of Members in the event that
the damage was due to a direct and unambiguous culpable (in the form of intention or
gross negligence) breach of the obligations of the Company or its employees.
2.The Member is responsible to the Company for damage caused to the Company or its
subcontractors in breach of its statutory or contractual obligations arising from the
contract, these GTC or the Club‘s Operating Rules.
3.Lockers are available for holding Member‘s property (except money and other
valuables). The Member is responsible for the secure locking of his/her locker. If the
locker is not locked, the Company is not responsible for damages caused to things put
inside.
4.Money and other valuables cannot be left in changing room lockers and must be
deposited at reception or placed in the secure lockers at reception. The Company is
not liable for money or other valuables that have not been deposited at reception or
in the secure lockers.
5.When using the Club‘s services the Member is obliged to follow instructions of the
Company and its instructors or other persons providing services to the members of the
Club on behalf of the Company. If the Member finds out that his/her health condition
does not allow him/her to continue in using the services or such continuation could
endanger his/her health, he/she is obliged to notify the Company or its representatives
(instructors) immediately and immediately terminate using the services or other
sport activities. The Company is not responsible for any injury to health or property,
which could arise to the Member as a failure of such a procedure or failure to follow
instructions of the Company or instructors. The Company is not responsible for any
injury to health or any damage to property caused by the Member intentionally or
negligently, or after revaluation of his/her physical condition.
6.Whenever the Member considers that any of the Club‘s services was not provided
properly, the Member is obliged to notify it to the Company without delay, at the latest
on the first day following the day when the Member learned of the alleged faulty service
provision (the „Complaint“). The Company will examine the Complaint and inform the
Member about the examination result within 30 days of the Complaint delivery. Should
the Company recognize that the Complaint is justified, the Company will offer to the
Member a compensatory provision of the same service or another service from those
which are at the time normaly provided to the Members.
7.The Club may implement a smart member card system in the selected premises
of the Club; the Member shall specify in the Application Form if the Member grants
their consent to having a photo on JATOMI Fitness Member’s card. In the case of
implementation of such system, the Member shall receive a Member’s card (included in
the paid membership fee) operable in the smart system of Member cards. If a Member
loses the card, the Member will be obliged to pay a fee of CZK 250 for issuing a new
Member’s card.
8. The Club may implement in the selected premises of the Club a biometric technology
using papillary lines data (edge points); the Member shall specify in the Application
Form if the Member grants their consent to having papillary lines data in their JATOMI
Fitness Member’s bracelet. In the case of implementation of such technology, each
Member shall receive a Member’s bracelet, the price of which is included in the
membership fee. If a Member loses the bracelet, the Member will be obliged to pay a fee
of CZK 300 for issuing a new bracelet.

ARTICLE VIII – FINAL PROVISIONS

1.A Member is obliged to notify the Company of any change in the personal and contact
data given in the Contract and to do so without undue delay after the change has
occurred.
2.The Company is to send all documents to the Member to the address given in the
Contract or to the last address stated by him/her. In the event of any doubt, a document
is deemed delivered at the moment when the postal licence holder has delivered
the document to a place where the Member can take over the document (ie even by
depositing it at the Member‘s local post office).
3.The Company processes the personal data of the Member stated in the Contract
or personal data disclosed to the Company for the purposes of conclusion and
management of the Contract, for the fulfillment of its legal obligations or with the
consent of the Member for sending commercial communications, or for another purpose
to which the Member has given his / her consent. The processing of personal data is
made in accordance with Regulation (Eu) 2016/679 of the European Parliament and
of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the
processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing
Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) and the related Czech
legislation, and in accordance with the Company‘s Privacy Policy Fitness Place s.r.o.,
indicating how the Company handles the personal data of a Member, what information
about a Member is saved, what information is used and to whom are these personal data
hand over. The Privacy Policy also includes a list of all Members‘ rights in relation to the
processing of personal data, in particular the right to information, rectification, erasure,
right to withdraw consent with processing at any time. In connection with the processing
of personal data, the Company declares that (i) processes personal data in accordance
with legal requirements; (ii) ensure that persons authorized to process personal data
are bound by confidentiality or subject to a statutory duty of confidentiality; (iii) take
appropriate technical and organizational measures to ensure the necessary level of
security of personal data; and (iv) in the case of a breach of security of personal data
with a risk to the rights and freedoms of natural persons, the Company shall inform the
supervisory authority, data subjects eventually.
4.The Company is entitled at any time to temporarily or permanently change the scope
of services or facility of the Club, or the address of the Club without influence on
other conditions of already existing memberships in the Club (excluding cases when a
Member proves that by changing the address his/her traffic accessibility to the Club has
been significantly reduced – in such case he/she is entitled to terminate the Contract
with effect on the day of delivery of the notice to the Company).
5.The Company is authorized at any time to unilaterally change the Club‘s Operating
Rules or the price list of services. Except as detailed in clauses V.5 and V.6 above,
the change of the price list is not applicable to memberships existing in the time of
such change. Changes in the Club‘s Operating Rules apply to the Member on the day of
publication in the Club premises.
6.In the event of amending these GTC or the Contract, the Company is obliged to send
the Member a proposal of the new version either by e-mail or in writing to the last known
address of the Member. a. If the Member does not agree with the change of the GTC or
the Contract, he/she is obliged to notify the Company immediately after he/she obtains
the proposal.
a.If the Member notifies the Company of his/her disagreement, the GTC and the Contract
in the original version stay valid.
b.If the Member agrees with the change of the GTC or Contract, he/she is also obliged to
notify the Company immediately after he/she obtains the proposal. If he/she does not
respond in writing or by e-mail but after obtaining the proposal of the changes visits
the Club (without notifying the Company of his/her disagreement with the proposal
when visiting the Club), it is considered that he/she has implicitly agreed with the
proposal. When it is expressly or implicitly agreed, the changes of the GTC or Contract
are effective from the first day of the month following that agreement.
7.The current version of the GTC is always available on the Company‘s website, in the
Club‘s premises and upon request at the Company.
8.Any possible invalidity of any of the provisions of these GTC does not affect the validity
or effectiveness of the remaining provisions.
9.The contracting parties‘ mutual rights and obligations in matters not expressly
regulated by these GTC are governed appropriately by the rule of law of the Czech
Republic. The parties agree that the following provisions of the Act No. 89/2012, Civil
Code, will not be applied to the parties‘ legal relationships based on the Contract: §§
1764–1766, §§ 1793 - 1795, § 1971, §§ 1977 - 1979, § 2000, § 2002, § 2050 a § 2593.
10.These terms and conditions are valid and effective as of 1.7. 2018.

