
                         číslo smlouvy:  

 

 SMLOUVA O SJEDNÁNÍ ČLENSTVÍ „PREMIUM“ 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami 

 

DROBIL STAVITELSTVÍ s.r.o.  

IČO: 00872881 

se sídlem V Šipce 694/4, 301 00 Plzeň,  

společnost je zapsána u Krajského soudu v Plzni dne 1.3.1994 oddíl C, vložka 4943 

emailová adresa: monika.emotionfitness@gmail.com 

 

dále jako „poskytovatel členství“ nebo „provozovatel eMOTION fitness“ 

 

a 

 

jméno a příjmení:    _______________________________________ 

adresa trvalého pobytu:  _______________________________________ 

telefon:    _______________________________________ 

emailová adresa:   _______________________________________ 

č. účtu:     _______________________________________ 

 

dále jako „člen“ 

obě strany dále také jako „smluvní strany“ nebo „účastníci smlouvy“ 

 

I. 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele členství umožnit členu vstup a užívání 

prostoru fitness centra v eMOTION fitness na adrese Nákupní 1484/11, 310 00 Plzeň, 

a oproti tomu stojící závazek člena pravidelně hradit měsíční členský poplatek, to vše dle 

podmínek uvedených v této smlouvě.  

 

II. 

Práva člena – výhody „PREMIUM“ členství  

Uzavřením této smlouvy a při splnění podmínek stanovených v této smlouvě, zejména pak 

pravidelnou úhradou členského poplatku, vznikají členu oprávnění nad rámec základního 

členství spočívající v: 

▪ neomezeném vstupu do fitness centra v otevírací době a používání cvičebních 

strojů, jejich příslušenství a dalšího vybavení, které je umístěno v prostoru fitness 

centra  

▪ navštěvování skupinových lekcí s příplatkem ve výši 40,-Kč/lekce a HOT 

skupinové lekce s příplatkem 60,- Kč/lekce 

 

 

 

 



III. 

Členský poplatek „PREMIUM“ a jeho úhrada 

1. Měsíční členský poplatek činí 890,- Kč a je splatný předem do 28. dne v měsíci 

předcházejícímu měsíci, za který je členství hrazeno. 

2. Podpisem této smlouvy se člen zavazuje k pravidelné a včasné úhradě členského 

poplatku. 

3. Člen podpisem této smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, že měsíční členský 

poplatek může být meziročně, nejvýše však 2x za 1 kalendářní rok, ze strany 

provozovatele adekvátně k poměru k cenám na trhu a inflaci navýšen. 

4. Podmínky úhrady členského poplatku i jeho navyšování členského upravuje dokument 

s označením Smluvní podmínky, který je nedílnou součástí této smlouvy. 

 

IV. 

Zánik členství 

1. Členství sjednané na základě této smlouvy zaniká výpovědí jedné ze stran, výpovědní 

doba jsou dva měsíce a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 

doručení výpovědi. 

2. Podmínky zániku členství jsou upraveny v dokumentu s označením Smluvní podmínky, 

který je nedílnou součástí této smlouvy. 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po jednom. 

2. Platnost i účinnost smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené nebo ze smlouvy nevyplývající se řídí 

příslušnými právními předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 

v platném znění. 

4. Jakékoli změny a doplňky je možné provést po vzájemné dohodě obou stran této smlouvy 

výhradně formou písemného dodatku. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu a její nedílnou součást přečetly, jejímu obsahu 

rozumějí, souhlasí s ním, že tato smlouva byla uzavřená podle jejich skutečné, svobodné 

a vážné vůle, prosté všeho omylu a na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.  

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za 

nápadně nevýhodných podmínek. 

  
 

V Plzni dne__________________ 

 

 

 

 

 

__________________________   ___________________________ 

provozovatel      člen 

(razítko a podpis)     (vlastnoruční podpis) 

 


