
Základní smluvní podmínky poskytování služeb sportovního areálu provozovatelem 

Squash Sport s.r.o., Čimická 780, Praha 8 

1) Služba je Provozovatelem poskytnuta okamžikem uskutečnění závazné rezervace, případně vstupem Klienta přes 
turniket u služeb, jež nevyžadují předchozí rezervaci, nebo jeho přihlášením na vybranou hodinu. Provozovatel 
nenese odpovědnost za případné nevyužití takto rezervované hodiny. 

2) Ceny služeb a jednotlivé tarify předplatného jsou uvedeny v závazném ceníku, jenž je nedílnou součástí této 
smlouvy o poskytování služeb sportovního areálu Provozovatele (Squash Sport s.r.o.). Provozovatel má právo 
upravit cenu za veškeré služby a zboží. Tato úprava nabude platnosti dnem, kdy je zveřejněna v aktuálním ceníku. 
V případě, že by cena za službu byla v rámci takové úpravy Provozovatelem zvýšena o více než 30%, má Klient 
právo odstoupit od smlouvy a Provozovatel je povinen vrátit mu zaplacenou zálohu a nevyčerpaný zůstatek na 
jeho klientském účtu. 

3) Zrušení učiněné rezervace na jakýkoliv sport je možné nejpozději 12 hodin před začátkem rezervované aktivity; 
jestliže je rušena po tomto časovém limitu, či nečerpána vůbec, je Klient povinen tuto hodinu uhradit. 

4) Předplacené rezervace s právem náhrady (tzv. dlouhodobá rezervace) je možné rušit nejpozději 12 hodin před 
začátkem rezervované hodiny. Po překročení tohoto limitu nebude náhrada uznána. 

5) V případě včas zrušené předplacené hodiny bude Klientovi na jeho klientský účet vrácena částka (bez poskytnuté 
slevy). Tuto částku je možné čerpat pouze na jiné služby poskytované Provozovatelem. Klient není oprávněn 
žádat tuto částku k vyplacení. 

6) Není-li cena poskytnuté služby uhrazena z kladného zůstatku klientského účtu, je Klient povinen zaplatit na účet 
Provozovatele každou jím rezervovanou hodinu nejpozději do 14 dnů po termínu této hodiny, a to bez další výzvy 
a bez ohledu na to, zda byla rezervovaná hodina klientem obsazena. V případě, že Klient v tomto termínu 
rezervaci nezaplatí, je Provozovatel oprávněn účtovat mu vedle dlužné částky i smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč 
za každý případ neuhrazené rezervace a zákonný úrok z prodlení. 

7) Klientem složené finanční prostředky na vybraný tarif nelze požadovat zpět, nejedná-li se o tarif, který to 
umožňuje. Při ukončení smluvního vztahu z důvodu na straně Klienta se zaplacená záloha vrací, ovšem zůstatek 
na klientském účtu se nevrací. 

8) V případě, že nelze poskytnout objednanou hodinu z důvodů ze strany Provozovatele (např. havárie, plánovaný 
turnaj, výpadek el. energie, chyba obsluhy, tzv. vyšší moc), má klient právo čerpat službu v nejbližším možném 
náhradním termínu. 

9) Při čerpání služeb Provozovatele je Klient povinen prokázat hodnověrným způsobem svoji totožnost (platným OP, 
pasem, řidičským průkazem či jiným průkazem s fotografií), bude li o to požádán pracovníkem provozovatele. 

10) Provozovatel je oprávněn kdykoli bez udání důvodů odebrat Klientovi možnost užívat areál. V tomto případě vrátí 
zaplacenou zálohu a proplatí případný nevyčerpaný zůstatek na klientském účtu. 

11) Při porušení provozního řádu sportovního areálu je Provozovatel oprávněn zamezit Klientovi v dalším užívání 
areálu bez náhrady za zaplacenou zálohu a zůstatek na klientském účtu. 

12) Uplatnění smluvní pokuty či zamezení dalšího užívání areálu nezbavuje Provozovatele nároku vymáhat případné 
další škody na Klientovi. 

V Praze dne 18.6.2015          Provozovatel. 


