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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPORTOVIŠŤ/AREÁLŮ STAREZ – SPORT, a.s.   

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) spolu s objednávkou (dále jen   

„smlouva“) upravují podmínky na poskytování služeb a sportovních zařízení/plaveckých   

sektorů společností STAREZ – SPORT, a.s. se sídlem Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00   

Brno, IČO: 26932211, DIČ: CZ26932211 (dále také „Poskytovatel“). Tyto VOP se vztahují na   

střediska/areály, které jsou uvedeny ve smlouvě.   

2. Poskytovatel je oprávněný uzavřít smlouvu s Uživatelem, a to na základě jednotlivých Smluv   

o provozování daného střediska/areálu, uzavřených se statutárním městem Brnem jako   

vlastníkem těchto středisek/areálů nebo na základě vlastnického práva daného střediska   

společností STAREZ – SPORT, a.s.   

 

I.  SPOLEČNÁ USTANOVENÍ   

1. Obecná ustanovení   

1.1. Poskytovatel poskytuje Uživateli služby/plavecké zařízení/areál/tělocvičnu/sál a   

přenechává touto smlouvou Uživateli právo užívat danou část sportovního zařízení   

v časech a termínech uvedených ve smlouvě. Uživatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli   

sjednanou cenu za využívání.   

 

2. Doba využívání   

2.1. Doba využívání je stanovena ve smlouvě, přičemž v této době je Uživatel oprávněn danou   

službu/plavecké zařízení/areál/tělocvičnu využívat.   

2.2. Doba využívání lze měnit pouze dohodou smluvních stran. Výhradní právo změny má   

pouze Poskytovatel, a to zejména z důvodu technických poruch, přerušení provozu,   

odstávek, kulturních a sportovních akcí, povětrnostních vlivů apod. Tyto změny   

Poskytovatel oznámí Uživateli elektronickou formou na kontaktní email, a to alespoň 7   

kalendářních dnů předem, pokud tomuto nebrání povaha důvodu změny – poruchy apod.   

Uživatel má právo na čerpání náhradního plnění, na kterém se s vedoucím daného   

střediska dohodnou.   

2.3. Odhlášky může za Uživatele činit kontaktní osoba uvedená ve smlouvě, osoba   

podepisující smlouvu, případně statutární orgán společnosti (případnou změnu kontaktní   

osoby je Uživatel povinen oznámit Poskytovateli do 30 dnů ode dne změny). Odhlásit lze   

maximálně 10 % sjednaného měsíčního objemu vyjádřeného v hodinách; objem   

přepočtený na hodiny se uvede do objednávky. Odhlášky lze činit nejpozději 7   

kalendářních dnů před sjednanou dobou využívání.   

2.4. Nevyužité hodiny propadají ve prospěch Poskytovatele a budou Uživateli fakturovány   

tak, jako by je využil.   

2.5. Hodina je definována jako čistá doba jedné hodiny s tím, že příchod na středisko/do šaten,   

případně sprch je možný nejdříve 15 minut před zahájením čisté hodiny a odchod ze   

středisek/šaten je možný do 15 minut od ukončení čisté hodiny, není-li stanoveno jinak   

(např. ceníkem, jinou smlouvou).   

tel:533033800
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3. Cena a vyúčtování   

3.1. Cena za plnění předmětu smlouvy je stanovena dle platného a účinného ceníku   

Poskytovatele, který je k dispozici na webových stránkách Poskytovatele. O případné   

změně ceníku budou Uživatelé informování prostřednictvím webových stránek   

Poskytovatelhttps://www.starez.cz/    

3.2. Cena za plnění dle smlouvy bude účtována za uplynulý kalendářní měsíc, a to na základě   

smlouvy a skutečného využití dle podmínek ve VOP, a to do 15. dne následujícího měsíce.   

Splatnost faktury – daňového dokladu se sjednává ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne   

vystavení daňového dokladu. Uživatel cenu uhradí formou bezhotovostního převodu na   

účet Poskytovatele, uvedeného ve smlouvě.  V případě chybných údajů ve faktuře –   

daňovém dokladu je Uživatel oprávněn daňový doklad vrátit, přičemž u nově vystavené   

faktury – daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti. Uživatel souhlasí se zasíláním   

elektronických faktur na email uvedený ve smlouvě.   

3.3. V případě prodlení se zaplacením ceny je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní   

pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že bude Uživatel   

více než 14 dní v prodlení s platbou, není Uživatel oprávněn nadále   

službu/středisko/areál/tělocvičnu užívat.   

 

4. Práva a povinnosti smluvních stran   

4.1. Uživatel je povinen dodržovat stanovený maximální počet osob na středisku/v plaveckém   

sektoru/bazénu/areálu/sálu/tělocvičně.   

4.2. Uživatel se zavazuje dodržovat platné a účinné předpisy, vztahující se k provozu daného   

střediska, a to zejména Návštěvní řád, obecně platné předpisy vztahující se na provoz   

daných středisek, Provozní řád a technickobezpečnostní pravidla jednotlivých provozů   

(např. o zapojování el. spotřebičů do sítě). Při závažnějším porušení předpisů má   

Poskytovatel právo Uživatele z provozu bez jakékoliv náhrady vykázat, přičemž co zde platí   

pro Uživatele, vztahuje se i na jeho svěřence, za které je Uživatel plně zodpovědný – včetně   

odpovědnosti za jejich zdraví a životy včetně odpovědnosti za vzniklou újmu Poskytovateli   

nebo třetím osobám konáním svěřenců Uživatele. Za tímto účelem Uživatel zabezpečí   

kvalifikovaný doprovod svých svěřenců (trenéři, odborní cvičitelé apod.)   

4.3. Uživatel se zavazuje zajistit dodržování předpisů k zajištění požární ochrany a bezpečnosti   

a ochrany zdraví, které se ke středisku/areálu vztahují. Uživatel je povinen seznámit se   

s výše uvedenými předpisy (zejména dle bodu 4. 2. a 4. 3.).   

4.4. Zapojení jakýchkoli el. systémů a více než 3 elektrospotřebičů Uživatele do sítě   

Poskytovatele, je vázáno na celkovou prohlídku a písemné povolení systému zapojení a   

bezvadnost jednotlivých spotřebičů odbornou osobou v elektrotechnice dle vyhl. č.   

50/1978 Sb. určenou Poskytovatelem před vlastním zapojením. V případě nedodržení   

tohoto ustanovení je Poskytovatel oprávněn vykázat Uživatele bez jakékoliv náhrady.    

4.5. Poskytovatel v souvislosti s provozováním své činnosti odpovídá za škodu na věcech   

odložených na místě tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají, a to v době   

stanovené ve smlouvě. Poskytovatel uhradí škodu za ztrátu věcí, které byly uloženy na   

místě k tomu určeném (v souladu s Návštěvním řádem, a to za podmínek § 2945 zákona   

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).   

tel:533033800
https://www.starez.cz/
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4.6. Uživatel je povinen bezodkladně upozornit Poskytovatele na hrozící poškození   

využívaného zařízení/střediska/areálu/bazénu/tělocvičny apod., které zjistí.   

4.7. Uživatel není oprávněn poskytnout plnění ze smlouvy 3. osobě, tj. zejména přeprodávat   

objednané hodiny apod.    

 

 

5. Skončení smlouvy   

5.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí uplynutím sjednané doby. Smlouva může být   

ukončena písemnou dohodou smluvních stran.   

5.2. Smlouva může být ukončena písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran, přičemž   

Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu bez výpovědní doby v případě prodlení   

Uživatele s placením ceny o více než 15 dní po době splatnosti nebo dochází-li ze strany   

Uživatele opakovaně k porušování předpisů daného střediska. Uživatel je oprávněn   

vypovědět smlouvu bez výpovědní doby v případě, že Poskytovatel nedodrží termíny,   

sjednanou cenu nebo rozsah sjednaného plnění. Jinak činí výpovědní doba 1 měsíc a   

počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce, ve kterém byla výpověď učiněna.   

5.3. Uživatel může bez výpovědní doby vypovědět smlouvu v případě změny VOP, se kterými   

nesouhlasí, a to v souladu s odst. 7. bod 7. 3. VOP.   

 

6. Ochrana osobních údajů   

6.1. Smluvní strany tímto společně prohlašují, že jsou si vědomy vzájemných práv a povinností   

dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů   

(dále také jen „ZZOÚ“) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné   

nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jen „GDPR“), zejména pak povinností stíhající   

jak správce osobních údajů, tak i zpracovatele osobních údajů, zejména povinnost   

zpracovávat osobní údaje korektně a zákonným a transparentním způsobem. Smluvní   

strany se zavazují osobní údaje zpracovávat takovým způsobem, který zaručí náležitou   

bezpečnost a důvěrnost těchto údajů, mimo jiné za účelem zabránění neoprávněnému   

přístupu k osobním údajům a k zařízení používanému k jejich zpracování nebo jejich   

neoprávněnému použití.    

6.2. V případě, že jedna ze smluvních stran zjistí, že došlo či je důvodné podezření, že by mohlo   

dojít k porušení z povinnosti či povinností plynoucí z GDPR nebo ZZOÚ je tato strana bez   

zbytečného odkladu povinna vyrozumět o této skutečnosti druhou smluvní stranu.    

6.3. Nad rámec povinností stanovených ZZOÚ a GDPR se smluvní strany navzájem zavazují   

postupovat při nakládání s osobními údaji ohleduplně a eticky tak, aby nevznikla ani jedné   

ze smluvních stran či třetí osobě v souvislosti se zpracováním osobních údajů újma.   

 

7. Závěrečná společná ustanovení   

7.1. Tyto VOP mohou být měněny pouze novým vydáním všeobecných obchodních podmínek.   

7.2. Uživatel – spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy, a to ve lhůtě do 14 dnů od uzavření   

smlouvy.   

7.3. Reklamační podmínky se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky.   

tel:533033800
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7.4. Je-li Uživatelem fyzická osoba – spotřebitel: Subjektem mimosoudního řešení   

spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv mezi společností STAREZ – SPORT, a.s. na straně   

jedné a fyzickou osobou – spotřebitelem na straně druhé je Česká obchodní inspekce se   

sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2 PSČ 120 00, web: https://www.coi.cz nebo jiný subjekt   

pověřená Ministerstvem průmyslu a obchodu.   

7.5. V případě odlišného ujednání ve VOP a smlouvou platí ujednání uvedené ve smlouvě.      

7.6. O případné změně VOP budou Uživatelé informování předem. V případě, že s novým   

zněním všeobecných obchodních podmínek nebudou souhlasit, zašlou email s výpovědí   

smlouvy.  Toto ustanovení se použije pouze v případě podstatných změn VOP, nikoliv při   

změně např. tiskových chyb, odkazů na právní předpisy apod.   

7.7. Smlouva je vždy vyhotovena ve dvou stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží   

jeden stejnopis.   

7.8. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost a zavazují se, že obchodní, osobní a   

další údaje, s nimiž se při plnění závazků ze smlouvy seznámily, nezpřístupní třetím   

osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany s výjimkou údajů a informací, u   

nichž povinnost zveřejnění či zpřístupnění vyplývá z příslušných právních předpisů.   

7.9. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost STAREZ – SPORT., a. s. je osobou povinnou   

uveřejňovat smlouvy v registru smluv, a to právnickou osobou dle § 2 odst. 1 písm. n)   

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování   

těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Tato smlouva je   

smlouvou uzavíranou adhézním způsobem obsahující shodné obchodní podmínky pro   

všechny Uživatele, které jsou včetně ceníku veřejně dostupné. Společnost STAREZ –   

SPORT, a. s. nebude v souladu s § 3 písm. e) tuto smlouvu uveřejňovat v registru smluv.   

Toto ustanovení však nebrání druhé smluvní straně, je-li taktéž osobou povinnou podle   

zákona o registru smluv, smlouvu uveřejnit.   

7.10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem potvrzení ze strany Poskytovatele.   

 

II. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ   

8. Specifika jednotlivých provozů/sportovišť/areálů   

8.1. Aquapark Kohoutovice    

a) Poskytovatel je povinen poskytnou Uživateli dostatečný počet legitimací pro vstup   

jeho svěřenců k čerpání sjednané služby. Tyto legitimace jsou nepřenosné na třetí   

osoby.   

 

8.2. Akce na Městském plaveckém stadionu Lužánky/jiném bazénu/středisku   

a) Umístění stánku při akcích – Uživatel není oprávněn ve stánku prodávat plavecké   

čepice, plavky, plavecké brýle a další zboží, na které má exkluzivitu stálý nájemce   

prostoru v areálu. Umístění stánku musí být písemně (např. emailem) schváleno   

vedoucím nebo zástupcem vedoucího střediska, zejména z důvodu bezpečnosti a   

možného průchodu do wellness.    

b) Faktura-daňový doklad bude vystaven do 15 dnů ode dne skončení akce.    

tel:533033800
https://www.coi.cz/
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c) Uživatel (pořadatel) organizuje akci na vlastní odpovědnost a prohlašuje, že má   

řádně zajištěny služby pro uspořádání akce (s výjimkou služeb poskytovaných   

Poskytovatelem dle těchto VOP), zejména pak pořadatelskou a zdravotní   

službu. Pořadatelská služba bude vykonávat dozor v prostorách střediska tak, aby   

se předešlo případnému poškození majetku Poskytovatele, třetích osob či škodě   

na zdraví, ať už pořadatelů, návštěvníků nebo třetích osob.   

d) Uživatel odpovídá Poskytovateli za případné škody vzniklé v souvislosti   

s pořádanou akcí a zavazuje se případné škody bezodkladně odstranit nebo   

uhradit. Toto ustanovení se nevztahuje na běžné opotřebení. Uživatel   

prohlašuje, že má sjednáno odpovídající pojištění odpovědnosti za škodu.    

e) Poskytovatel se zavazuje zajistit pro akci služby plavčíků, strojníků, pokladních a   

lázeňských podle Návštěvního a Provozního řádu pro běžný provoz.    

 

8.3. Výuka plavání   

a) Plavecké dráhy/bazén Uživatel využívá k výuce plavání, jejíž průběh zajistí   

Poskytovatel odborným pracovníkem (plaveckým instruktorem). Poskytovatel je   

Uživateli zodpovědný za zdraví a životy dětí, které bude mít instruktor přímo ve   

výuce, a to od okamžiku převzetí dětí vstupujících do bazénové haly ze sociálního   

zázemí (toalety/sprch), do doby ukončení lekce plavání, kdy jsou děti předány   

pedagogickému pracovníkovi školy při odchodu z bazénové haly, před vstup do   

sociálního zázemí.   

b) Uživatel má právo nahlédnout do dokumentace, vztahující se k odborné   

způsobilosti zajišťování plaveckého výcviku.    

c) Při výuce plavání, je v souladu s MP č. j. MSMT-37471/2014 po celou dobu výuky   

nezbytná přítomnost pedagogických pracovníků Uživatele (např. příslušné   

základní školy), kteří v tomto případě zajišťují především naplňování školních   

vzdělávacích programů. Za bezpečnost a ochranu zdraví žáku během výuky   

odpovídá vůči těmto žákům ve všech případech Uživatel (právnická osoba   

vykonávající činnost daného školského zařízení). Tím není dotčena možnost   

regresu náhrady škody mezi Uživatelem a Poskytovatelem v rámci odpovědnosti   

při poskytování služby plavecké výuky Poskytovatelem sjednané odstavci 8. 4.   

písm. a).    

d) Uživatel je zodpovědný za své žáky/svěřence včetně odpovědnosti za vzniklou   

újmu Poskytovateli nebo třetím osobám konáním žáků Uživatele. Za tímto účelem   

Uživatel zabezpečí kvalifikovaný doprovod žáků (pedagogický dozor/trenér).   

 

8.4. Malý fotbal – akce   

a) Poskytovatel poskytuje Uživateli část sportovního zařízení – hřiště na malý fotbal.   

b) Uživatel se zavazuje uhradit Poskytovateli další náklady spojené s uspořádáním   

akce, a to náklady na činnost technického dozoru zaměstnance Poskytovatele při   

přípravě akce a při pracích po skončení akce ve výši 300,- Kč bez DPH/hodinu/1   

osobu. Cena za činnost technického dozoru bude vypočtena na základě   

skutečnosti.   

tel:533033800
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c) Uživatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za odebrané služby, tj. za odebranou   

elektrickou energii. Vyúčtování spotřeby bude provedeno na základě skutečného   

odběru dle odečtu na elektroměru. Cena bude vypočítána jako spotřeba krát cena   

za spotřebovanou 1 Kwh (včetně daně z elektřiny a poplatků za distribuci)   

účtovanou Poskytovateli dodavatelem elektřiny. V případě, že elektrická energie   

nebude Uživatelem odebírána nebo se strany dohodnou na paušální úhradě, toto   

ustanovení se nepoužije. Vyúčtování proběhne na základě údajů v předávacím   

protokolu.    

d) Uživatel organizuje akci na vlastní odpovědnost a prohlašuje, že má řádně   

zajištěny služby pro uspořádání akce, zejména pak pořadatelskou a zdravotní   

službu.   

e) Uživatel prohlašuje, že má k organizaci a realizaci akce zajištěna všechna potřebná   

povolení a veškerá případná technika a vybavení, které bude po odsouhlasení   

Poskytovatele v místě konání akce instalováno, odpovídá platným a účinným   

právním předpisům (např. mobilní tribuny).   

f)   Uživatel odpovídá Poskytovateli za případné škody vzniklé v souvislosti   

s pořádanou akcí a zavazuje se případné škody bezodkladně odstranit/uhradit.   

Toto ustanovení se nevztahuje na běžné opotřebení. Uživatel prohlašuje, že má   

sjednáno odpovídající pojištění odpovědnosti za škodu.    

g) Uživatel je plně zodpovědný za účastníky a návštěvníky akce včetně odpovědnosti   

za jejich zdraví a životy, odpovědnosti za vzniklou újmu Poskytovateli nebo třetím   

osobám v souvislosti s pořádanou akcí.    

h) Poskytovatel se zavazuje zajistit pro akci služby podle Návštěvního a Provozního   

řádu pro běžný provoz.    

 

8.5. Fotbalové centrum Brno – hřiště   

a) Uživatel (pořadatel) organizuje akci (mistrovská utkání, přátelská utkání, příp.   

turnaje) na vlastní odpovědnost a prohlašuje, že má řádně zajištěny služby pro   

uspořádání akce (s výjimkou služeb poskytovaných Poskytovatelem dle těchto   

VOP), zejména pak pořadatelskou a zdravotní službu. Pořadatelská služba bude   

vykonávat dozor v prostorách střediska tak, aby se předešlo případnému   

poškození majetku Poskytovatele, třetích osob či škodě na zdraví, ať už pořadatelů,   

návštěvníků nebo třetích osob.   

b) Uživatel je plně zodpovědný za účastníky a návštěvníky akce včetně odpovědnosti   

za jejich zdraví a životy, odpovědnosti za vzniklou újmu Poskytovateli nebo třetím   

osobám v souvislosti s pořádanou akcí.    

c) Uživatel je zodpovědný za své žáky/svěřence včetně zodpovědnosti za vzniklou   

újmu Poskytovateli nebo třetím osobám konáním žáků, za tímto účelem Uživatel   

zabezpečí kvalifikovaný doprovod žáků, hráčů (trenérský dozor, pedagogický   

dozor/trenér).     

tel:533033800
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8.6. Anthropos   

 

a) Pořádání akce – Uživatel odpovídá Poskytovateli za případné škody vzniklé   

v souvislosti s pořádanou akcí a zavazuje se případné škody bezodkladně   

odstranit nebo uhradit. Toto ustanovení se nevztahuje na běžné opotřebení.   

Uživatel prohlašuje, že má sjednáno odpovídající pojištění odpovědnosti za   

škodu.    

Uživatel se zavazuje uhradit Poskytovateli další náklady spojené s uspořádáním   

akce, a to náklady na činnost technického dozoru zaměstnance Poskytovatele při   

přípravě akce a při pracích po skončení akce ve výši 300,- Kč bez DPH/hodinu/1   

osobu. Cena za činnost technického dozoru bude vypočtena na základě   

skutečnosti   

Uživatel organizuje akci na vlastní odpovědnost a prohlašuje, že má řádně   

zajištěny služby pro uspořádání akce, zejména pak pořadatelskou a zdravotní   

službu. Pořadatelská služba bude vykonávat dozor v prostorách střediska tak, aby   

se předešlo případnému poškození majetku Poskytovatele, třetích osob či škodě   

na zdraví, ať už pořadatelů, návštěvníků nebo třetích osob.   

Uživatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za odebrané služby, tj. za odebranou   

elektrickou energii. Vyúčtování spotřeby bude provedeno na základě skutečného   

odběru dle odečtu na elektroměru. Cena bude vypočítána jako spotřeba krát cena   

za spotřebovanou 1 Kwh (včetně daně z elektřiny a poplatků za distribuci)   

účtovanou Poskytovateli dodavatelem elektřiny. V případě, že elektrická energie   

nebude Uživatelem odebírána nebo se strany dohodnou na paušální úhradě, toto   

ustanovení se nepoužije. Vyúčtování proběhne na základě údajů v předávacím   

protokolu.    

Uživatel prohlašuje, že má k organizaci a realizaci akce zajištěna všechna potřebná   

povolení a veškerá případná technika a vybavení, které bude po odsouhlasení   

Poskytovatele v místě konání akce instalováno, odpovídá platným a účinným   

právním předpisům (např. mobilní tribuny).   

Uživatel je plně zodpovědný za účastníky a návštěvníky akce včetně odpovědnosti   

za jejich zdraví a životy, odpovědnosti za vzniklou újmu Poskytovateli nebo třetím   

osobám v souvislosti s pořádanou akcí.    

b) Výuka/kroužky/sport – Uživatel je zodpovědný za své žáky/svěřence včetně   

odpovědnosti za vzniklou újmu Poskytovateli nebo třetím osobám konáním   

žáků/svěřenců Uživatele. Za tímto účelem Uživatel zabezpečí kvalifikovaný   

doprovod žáků (pedagogický dozor).   

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ   

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 7. 2021.  

 

tel:533033800

