
 
Sokol dolní Počernice z.s., Národních hrdinů 290, 190 12 Praha – Dolní Počernice, IČ: 45249504, DIČ: CZ45249504 
č. účtu: 19-245673369/0800 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OBJEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO SPORTOVIŠTĚ (Tenis – přetlaková hala V Ráji 905) 
   
Přetlaková hala na období: 3.10.2022 – 31.3.2023 
 
Číslo účtu pro platbu: 19-245673369/0800 , variabilní symbol : 905 , zpráva pro příjemce: jméno příjmení 
 
 
Objednatel:  
Jméno:               ………………………………..                     
Příjmení (firma): ………………………………..       
Telefon: ………………, E-mail: …………………… 
 
 
 

  

OBJEDNÁVKA: 

Dvorec Den Od: Do: Cena/j. 
(Kč/hod) 

Počet 
opakování 

Cena Celkem 
(Kč) 

       

       

Uvedená cena zahrnuje sazbu DPH. 
 
 

Objednávka přijata dne:  

Datum splatnosti: 25.09.2022 

 
 
UHRAZENÍM CENY PŘEDPLATNÉHO SPORTOVIŠTĚ OBJEDNATEL PŘIJÍMÁ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Všeobecné obchodní podmínky k objednávce „Tenis – přetlaková hala v Ráji 905“ 

1. Platnost  
a. tyto všeobecné obchodní podmínky Sokola dolní Počernice z.s. (dále také jen SODOPO) upravují služby poskytované 

SODOPO.  
b. součástí těchto všeobecných obchodních podmínek je právě platný ceník dostupný na webových stránkách 

https://tenis.sodopo.cz/ 
c. právní vztahy, které nejsou upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo zvláště uzavřenou smlouvou se 

řídí obecně závaznými právními předpisy.  
2. Objednávka  

a. Objednavatel si objednává služby provozované SODOPO prostřednictvím objednávky, kterou podá osobně na recepci 
areálu nebo své požadavky pošle emailem na adresu: tenis.sodopo@gmail.com 

b. Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné pro řádné splnění.  
c. objednávka se uzavírá na celé hodiny respektive půlhodiny podle ceníku. 
d. objednávka obsahuje: 

• u tenisu 55 minut hry + 5 minut úklidu dvorce prováděného objednavatelem 
e. objednávka zajišťuje stálé sportoviště 

3. Potvrzení objednávky  
a. Potvrzením objednávky se rozumí její potvrzení emailem nebo podpisem objednávky na recepci.  
b. SODOPO má možnost v případě oprávněné pochybnosti (např. o platební schopnosti objednatele) objednávku 

nerealizovat, případně objednávku vypovědět s okamžitou platností, přičemž tím není dotčeno právo SODOPO na 
náhradu vzniklé škody.  

c. objednavatel i SODOPO budou v rámci smluvního vztahu respektovat obchodní podmínky, ceníky a technické možnosti.   
4. Realizace objednávky  

a. SODOPO bude postupovat podle pokynů objednavatele obsažených v objednávce.  
b. k činnosti nad rámec objednávky si vyžádá předchozí souhlas objednavatele.  

5. Platba objednávky 
a. Klient je povinen uhradit objednávku do data splatnosti. Při nedodržení data splatnosti si SODOPO vyhrazuje právo 

objednávku zrušit. 
6. Reklamace, odpovědnost  

a. SODOPO bude realizovat objednávky objednavatele ve shodě se zákony ČR.  
b. v případě oprávněné reklamace ze strany objednavatele se stanoví výše škody maximálně do výše neodebrané ceny 

služeb zaplacených objednavatelem.  
7. Povinnosti klienta 
Klient je povinen se seznámit s Provozním řádem areálu a Provozním řádem sportoviště. 
8. Systém náhrad ( NEPLATÍ PRO TRENÉRSKÝ BLOK, řeší si samostatně v bloku) 

1. Spotřebování nevyčerpaných rezervovaných hodin si klient zajišťuje sám.  
2. Náhrada je možná na 1 hodinu/měsíc. Tato hodina musí být nahlášena 24 hod před zahájením rezervované hodiny. 

Náhradu si klient volí z volných hodin podle rezervačního systému 
3. Klient bere na vědomí, že za nespotřebované rezervované hodiny nebudou po skončení halové sezóny vráceny zaplacené 

finanční prostředky 
4. Klientům, kteří budou hradit čerpání aktuálně volných hodin na základě kreditu (mimo celosezónní rezervace), bude proti 

záloze 100 Kč propůjčen čip na přístup do haly a zázemí. 
5. SODOPO si vyhrazuje právo v případě organizování řádného turnaje v rámci ČTS pro děti a mládež včas informovat držitele 

rezervovaných hodin o přednostním konání turnaje a zrušení. Odpovídající část finančních prostředků bude klientovi 
v takovém případě vrácena. 

9. Výhrada ukončení provozu 
SODOPO si vyhrazuje právo ukončení provozu přetlakové haly v případě podstatného zdražení energií v důsledku ztráty 
funkčnosti energetického trhu apod. (zásah vyšší moci), které SODOPO nemůže ovlivnit, které by způsobilo ztrátový provoz 
přetlakové haly. V takovém případě SODOPO sdělí objednatelům tuto skutečnost prostřednictvím elektronické pošty a ode dne 
nuceného skončení provozu vrátí poměrnou, nespotřebovanou, část uhrazeného předplatného v přiměřené lhůtě předplatitelům 
zpět. 
 
VV TO Sokol Dolní Počernice z.s. 


