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Obchodní podmínky online platební brány  

TJ Sokol Praha Dejvice I. 

Čl. I. Předmět služby  

1. Tělocvičná jednota Sokol Praha Dejvice I. (dále jen „Jednota“), se sídlem 

Bubenečská 181/4, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČ: 430 02 188, zapsaná ve 

spolkovém rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 62794, 

provozuje na adrese www.sokoldejvice.cz online platební bránu umožňující úhradu 

členských a oddílových příspěvků na sportovní činnost provozovanou Jednotou 

(dále jen „Služba“). 

2. Předmětem Služby je závazek Jednoty poskytnout svým členům možnost hradit 

členské a oddílové příspěvky prostřednictvím online platební brány.  

3. Smluvní vztah mezi Jednotou a členem, resp. plátcem příspěvků, při poskytování 

Služby se řídí těmito obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy, 

zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

4. V případě dotazů týkajících se platební brány nebo obchodních podmínek je možné 

kontaktovat Jednotu na e-mailu pokladna@sokoldejvice.cz.     

5. Platební brána je provozována na platformě GoPay.                

Čl. II. Příspěvky 

1. Příspěvky se hradí následovně: 

a. členský příspěvek – jednou za rok; 

b. oddílový příspěvek – jednou za rok (s výjimkou oddílů sportovní gymnastiky, 

šermu, kdy je oddílový příspěvek hrazen dvakrát za rok) 

2. Příspěvky hrazené jednou za rok je možné platit v měsících únor a březen, 

příspěvky hrazené dvakrát za rok je možné platit v měsících únor, březen a září, 

říjen. V ostatních měsících je platební brána mimo provoz a příspěvky je možné 

zaplatit pouze v pokladně Jednoty. 

3. Pro jednotlivé oddíly je možné prostřednictvím online platební brány hradit 

následující příspěvky: 
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a. Oddíly všestrannosti 

Kategorie Členský příspěvek Oddílový příspěvek 

Rodiče a děti 

Dospělí 500 Kč x 

Senioři 200 Kč x 

Mládež 200 Kč 1 000 Kč 

Předškolní děti 2x týdně 

Mládež 200 Kč 1 000 Kč 

Mladší žákyně 

Mládež 200 Kč 1 000 Kč 

Mladší žáci 

Mládež 200 Kč 1 000 Kč 

Starší žákyně a dorostenky 

Mládež 200 Kč 1 000 Kč 

Starší žáci a dorostenci 

Mládež 200 Kč 1 000 Kč 

Ženy - nářadí 

Dospělí 500 Kč 1 000 Kč 

Muži a dorostenci 

Dospělí 500 Kč 1 000 Kč 

Senioři 200 Kč 1 000 Kč 

Mládež 200 Kč 1 000 Kč 

Cvičitelé / Příznivci 

Dospělí 500 Kč x 

Senioři 200 Kč x 

Mládež 200 Kč x 

b. Sportovní oddíly 

Kategorie Členský příspěvek Oddílový příspěvek 

Gymnastika – rekreační a přípravka (za období leden – červen) 

Mládež 200 Kč 3 600 Kč 
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Gymnastika – závodní (za období leden – červen) 

Mládež 200 Kč 4 200 Kč 

Gymnastika – rekreační a přípravka (za období září – prosinec) 

Mládež x 2 400 Kč 

Gymnastika – závodní (za období září – prosinec) 

Mládež x 2 800 Kč 

Gymnastika – vedoucí  

Dospělí 500 Kč x 

Gymnastika – dítě vedoucího 

Mládež 200 Kč x 

Šerm (za období leden–červen) 

Mládež 200 Kč 1 800 Kč 

Šerm (za období leden–červen) 

Dospělí 500 Kč 1 800 Kč 

Šerm (za období září–prosinec) 

Mládež  1 800 Kč 

Šerm (za období září–prosinec) 

Dospělí  1 800 Kč 

Šerm – vedoucí 

Dospělí 500 Kč x 

Senioři 200 Kč x 

4. Členské a oddílové příspěvky za oddíly neuvedené v tabulkách výše není možné 

hradit prostřednictvím online platební brány. 

Čl. III. Členské identifikační číslo 

1. Jste-li novým členem, musíte se osobně dostavit v úředních hodinách do pokladny 

Jednoty a vyplnit přihlášku ke členství v Jednotě.  

2. Po vyplnění přihlášky obdrží každý nový člen své členské identifikační číslo (dále 

jen „členské ID“). 

3. Před zaplacením příspěvků prostřednictvím platební brány musí každý člen, resp. 

plátce příspěvků členské ID znát. 
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4. V případech, kdy člen, resp. plátce příspěvků členské ID nezná, získá jej po zadání 

identifikačních údajů (jméno, příjmení a rok narození) na obrazovce platební brány.  

5. V případech, kdy systém členské ID nezobrazí nebo existuje pochybnost o jeho 

správnosti, musí člen, resp. plátce příspěvků kontaktovat e-mailem, telefonicky 

nebo osobně pokladní Jednoty. 

Čl. IV. Objednávka 

1. Po zadání členského ID a e-mailové adresy pro doručení potvrzení o platbě je 

sestaven objednávkový formulář (dále jen „Objednávka“), který obsahuje: 

- Jméno a příjmení 

- Oddíl 

- Přehled dosud nezaplacených příspěvků 

- E-mailová adresa 

2. Každý člen, resp. plátce příspěvků je povinen údaje v Objednávce zkontrolovat. 

Přechodem k samotné platbě jsou ze strany člena, resp. plátce příspěvků údaje 

v Objednávce považovány za aktuální, pravdivé a přesné. 

3. V případech, kdy údaje obsažené v Objednávce jsou nepravdivé nebo neúplné, je 

nutné kontaktovat za účelem jejich doplnění nebo opravy pokladní Jednoty. 

4. Objednávka je dokončena přechodem k platbě.  

Čl. V. Platba 

1. Po obdržení platby za Objednávku obdrží plátce příspěvků na e-mailovou adresu 

uvedenou v Objednávce potvrzení o přijetí platby. 

2. Každý člen, resp. plátce příspěvků, který po zaplacení příspěvků prostřednictvím 

platební brány požaduje vylepení členské a sletové známky do členské legitimace, 

musí se za tímto účelem dostavit do pokladny Jednoty.  

3. Náklady na používání komunikačních prostředků nutných pro vznik Objednávky 

a provedení platby si plátce hradí sám. 

4. Informace o Službách a ceně jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. 

5. Objednávka a tedy i smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce. 
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Čl. VI. Zpracování osobních údajů 

1. Jednota zpracovává v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů, za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence 

smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních 

stran, následující osobní údaje svých členů: 

- Adresa trvalého bydliště 

- Datum narození 

- E-mailová adresa; 

- Členské ID 

2. Osobní údaje jsou zpracovávány uchovávány za výše uvedeným účelem po dobu 

10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní 

předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. 

3. Jednota prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty 

žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kterými jsou: 

- GoPay s.r.o., Planá 67, České Budějovice (poskytovatel služby) 

- Ing. Radim Veselý, Nová Šárka 475, Praha 6 (administrátor služby) 

4. Člen Jednoty má podle zákona o ochraně osobních údajů právo: 

- požadovat po Jednotě informaci, jaké osobní údaje zpracovává, 

- požadovat po Jednotě vysvětlení důvodu zpracování osobních údajů, 

- vyžádat si u Jednoty přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo 

opravit, 

- požadovat po Jednotě výmaz osobních údajů – výmaz Jednota provede, 

není-li v rozporu s jejími oprávněnými zájmy, 

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se 

zpracováním osobních údajů obrátit se na Jednotu nebo na Úřad pro 

ochranu osobních údajů. 

Čl. VII.  Další ujednání 

1. Hovoří-li se v těchto podmínkách o Mládeži, rozumí se tím členové Jednoty do 18 

let, hovoří-li se o Seniorech, rozumí se tím členové Jednoty nad 65 let. Dospělými 

se rozumí členové Jednoty v rozmezí 18-65 let. 
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2. Služba je poskytována v souladu s právním řádem České republiky, jímž se řídí 

i případné právní spory, a v souladu s obchodními podmínkami, se kterými plátce 

příspěvků provedenou platbou přes internetovou platební bránu vyslovil souhlas. 

Případné ujednání smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek 

vyžaduje písemnou formu. 

 V Praze, dne 1.2.2019 


