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Pravidla spolku:        Yoga Ostrava, z.s. 

Pravidla spolku jsou závazná pro všechny jeho členy. Souhlasem s Pravidly spolku dáváte 
automaticky souhlas se Stanovami spolku, které jsou dostupné na webové adrese:  

      www.yogaostrava.cz/o-spolku-yoga-ostrava/  

ČÁST PRVNÍ – OBECNÁ USTANOVENÍ 

A. Názvosloví 
1. Spolek: spolkem se dále rozumí Yoga Ostrava, z.s., zapsaný spolek u Krajského soudu 

v Ostravě. 
2. Pravidla spolku: základní dokument, který je spolu se stanovami spolku závazný pro 

všechny členy spolku a upravuje blíže vzájemný vztah, práva a povinnosti subjektů.  
3. Stanovy spolku: základní a obligatorní dokument spolku závazný pro všechny členy 

spolku. 
4. Člen spolku: členem spolku se stává každý, kdo podá přihlášku, a souhlasí se Stanovami a 

Pravidly spolku. Pokud se neprokáže opak, je každý, kdo podá přihlášku, považován 
výhradně za základního člena spolku. Spolek rozlišuje dle Stanov spolku tři druhy členství. 

5. Cestovatelská akce spolku: Za cestovatelskou akci spolku se považuje cestovatelská 
činnost spolku. Cestovatelské akce spolku se může účastnit pouze člen spolku za splnění 
všech podmínek stanovených pro danou Cestovatelskou akci spolku. 

6. Účastník cestovatelské akce: člen spolku, který podal závaznou přihlášku na 
cestovatelskou akci. 

7. Oprávněná osoba: osoba, která je oprávněná jednat ve věcech spolku. Jedná se  
o předsedu spolku nebo člena členské schůze spolku.  

8. Průvodce spolku: člen spolku, který je pověřen oprávněnou osobou k tomu, aby 
organizoval a vedl akci spolku. Průvodce má nárok na odměnu. 

9. Lektor spolku: člen spolku, který je pověřen oprávněnou osobou k tomu, aby organizoval 
a vedl akci nebo program spolku se zaměřením na kondiční, jógové, meditační  
a seberozvojové cvičení. Lektor má nárok na odměnu. 

B. Vzájemný vztah subjektů 

Pravidla spolku jsou spolu se Stanovami spolku závazná pro všechny jeho členy. Souhlasem s Pravidly 
spolku dáváte automaticky souhlas se Stanovami spolku, které jsou dostupné na webové adrese: 
http://www.yogaostrava.cz/o-spolku-yoga-ostrava/. V případech, kdy nedojde k oboustranné 
spokojenosti ani nelze aplikovat Stanovy spolku nebo Pravidla spolku, řídí se vztahy, pokud není 
stanoveno jinak, příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění. 

C. Zásady spolku 
1. Členové spolku se k sobě vzájemně chovají s úctou a dbají dobrého jména spolku. 
2. Členové spolku se řídí morálními a etickými zásadami a jsou si vědomi, že na svých 

cestách a na akcích spolku reprezentují nejen spolek, ale i Českou republiku. 
3. Členové spolku si na akcích vzájemně v rámci svých možností pomáhají v nesnázích. 

D. Rozdělení akcí  
1. Cestovatelské akce spolku: akce spolku zahrnující cestovatelskou činnost. Těchto akcí se 

může účastnit pouze čen spolku. 
2. Pobytové akce spolku: viz cestovatelské akce spolku. U pobytových akcí je program 

soustředěn na jedno místo konání. Těchto akcí se může účastnit pouze čen spolku. 
3. Akce spolku pořádané pro členy nebo širokou veřejnost spočívající v přednáškové, 

výukové nebo reprezentativní povaze. 
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E. Začátek akce  
1. Cestovatelské akce spolku: 

začínají na předem určeném místě srazu v předem stanovený čas. V případě, kdy 
účastníci využívají letecké dopravy k transportu na místo srazu, akce začíná až po 
shromáždění účastníků ve státě, do kterého se letí, tedy až po absolvování letu. Cesta 
na letiště před akcí ani let samotný není součástí akce, a to i přesto, pokud bychom 
po vzájemné domluvě jeli/letěli spolu a sraz byl někde jinde. Stejně tak není součástí 
akce zpáteční jízda/let z cílové destinace, přesto že bychom po vzájemné domluvě 
jeli/letěli spolu. 

2. Pobytové akce spolku: 
se řídí stejnými zásadami jako cestovatelské akce spolku. 

3. Akce spolku pořádané pro členy nebo širokou veřejnost spočívající v přednáškové, 
výukové nebo reprezentativní povaze, tedy ne cestovatelské a pobytové akce spolku, 
začínají vždy započetím vyhlášeného programu. 

ČÁST DRUHÁ – VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU 

A. Přihláška k akci 
1. Závazná přihláška 

I. Přihláška se stává závaznou po potvrzení jejího přijetí odpovědnou osobou  
a uhrazení částky alespoň ve výši stanovené zálohy. Není-li u akce záloha 
stanovena, stává se přihláška závaznou po uhrazení plné výše mimořádného 
příspěvku, le-li u akce mimořádný příspěvek vyžadován.  

II. Podáním závazné přihlášky k dané akci se člen spolku závazně hlásí k účasti na 
dané akci a akceptuje stanovené podmínky.  

III. Podáním závazné přihlášky vzniká smluvní vztah. 
IV. Pro člena spolku, který vyplnil závaznou přihlášku, automaticky vyplývají práva  

a povinnosti související s účastí na akci. Jedná se především o povinnost zaplatit 
včas zálohu a mimořádný členský příspěvek v patřičné výši a do stanoveného 
data. 

V. Pokud člen podal závaznou přihlášku, tak od podání závazné přihlášky se na něj 
začnou vztahovat STORNO PODMÍNKY, jimiž je podmíněno zrušení účasti na akci. 

VI. V rámci 24 hodin od podání závazné přihlášky platí ochranná lhůta, během které 
může účastník bez postihu svoji závaznou přihlášku vzít zpět a povinnosti z ní 
vyplývající. 

VII. Členu, jehož přihláška se stala závaznou, je přednostně rezervováno místo na 
akci. 

VIII. Účastník je plně odpovědný za správnost údajů zadaných při vyplňování přihlášky. 
IX. Každý účastník musí mít vyplněnou přihlášku zvlášť. Pokud bude vyplněna pouze 

jedna závazná přihláška za více lidí, bude závazně přihlášena pouze osoba první  
v pořadí. 

2. Nezávazná přihláška 
I. Je každá přihláška, která byla podaná a u které nebyla doposud zaplacena záloha. 

II. Nezávazná přihláška poskytuje členovi 3 denní bezplatnou rezervaci místa, kterou 
lze individuálně po vzájemné domluvě prodloužit až na 10 dnů. 

III. Nezávazná přihláška, která nebyla uhrazena do 10 dnů od podání, není-li 
stanoveno kratší datum splatnosti zálohy, bude automaticky stornována.         

B. Složení zálohy 
1. Zálohu je možné uhradit na účet spolku nebo v hotovosti oprávněné osobě, do 

stanoveného data.  
2. Rozhodujícím dnem splatnosti je datum připsání částky na účet spolku nebo složení 

hotovosti oprávněné osobě. 
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 ČÁST TŘETÍ – FINANČNÍ NÁLEŽITOSTI 

A. Mimořádný členský příspěvek 
1. Mimořádný členský příspěvek (dále jen „příspěvek“) není určen k pokrytí nákladů na: 

I. dopravu na místo srazu (s výjimkou průvodce a lektora) 
II. jakékoli letenky, pokud není uvedeno výslovně jinak (s výjimkou průvodce  

a lektora 
III. poplatky spojené s vízovými povinnostmi, vstupními a výstupními formalitami 

v dané zemi (s výjimkou průvodce a lektora). Tyto formality si každý člen zařizuje 
a platí sám. 

IV. náklady na stravu, pokud není výslovně uvedeno jinak 
V. fakultativní výlety 

VI. jakékoli vstupné, pokud není výslovně uvedeno jinak 
VII. osobní pojištění 

2. Z příspěvku je hrazeno pouze to, co je explicitně vyjádřeno u popisu akce. Ostatní náklady 
si hradí účastník sám. 

3. Příspěvek se platí v českých korunách. Po domluvě se může příspěvek zaplatit i v jiné 
měně na základě kurzového lístku ČNB aktuálního v den platby příspěvku. 

4. Spolek může vyžadovat po členech platbu části příspěvku předem (dále jen „záloha“). 
Příspěvek může být i bez předchozí domluvy zaplacen naráz. 

5. Součástí příspěvku je příspěvek na chod a správu spolku. 
6. Výše mimořádného členského příspěvku se může zvýšit v případě změny kurzu nebo 

změny cenových hladin o více než 10%. 
B. Platba 

1. Platba se provádí vždy předem na účet uvedený ve výzvě k platbě příspěvku, dle 
přiložených informací k platbě. 

2. V hotovosti může být příspěvek zaplacen po domluvě s oprávněnou osobou. Při převzetí 
peněz bude vydáno potvrzení o přijetí příspěvku. 

C. Záloha 
1. Záloha je část mimořádného členského příspěvku. 
2. Účast na vybraných akcích, které vyžadují zaplacení mimořádného příspěvku, může být 

podmíněna uhrazením zálohy na účet spolku nebo po domluvě v hotovosti.  
3. U akcí, které vyžadují zaplacení zálohy, je její výše a splatnost vždy stanovena u popisu 

akce a zároveň na ní budou účastníci upozorněni v platebních podmínkách.  
4. V případě neuhrazení zálohy v požadované výši a do data stanoveného termínu pro 

zaplacení zálohy, bude přihláška na danou akci automaticky stornována.   
D. Doplatek 

1. U akcí, které vyžadují zaplacení zálohy, vzniká po jejím uhrazení doplatek do stanovené 
výše mimořádného příspěvku. 

2. Doplatek musí být uhrazen v plné výši nejpozději k datu stanovenému pro uhrazení plné 
částky mimořádného příspěvku, které je uvedeno u popisu dané akce, a v platebních 
podmínkách.  

3.  Doplatek nevzniká v případě zaplacení celé částky mimořádného příspěvku naráz.  

  

  



Stránka 4 z 6 
 

ČÁST ČTVRTÁ – STORNO POPLATKY 

A. Výše storno poplatku 
1. Minimální výše storno poplatku odpovídá vždy stanovené výši zálohy. 
2. V případě zrušení akce ze strany účastníka později než 90 dnů před započetím dané akce 

je výše storno poplatku rovna plné výši mimořádného příspěvku dané akce. 
3. Pro akce u kterých není stanovena výše zálohy, je výše storno poplatků rovna plné výši 

mimořádného členského příspěvku. 
B. Výjimky ze storno poplatků  

1. V případě, že se účastník sám nemůže akce zúčastnit, může za sebe najít adekvátního 
náhradníka, který se souhlasem průvodce absolvuje akci za něj. 

2. Kdo je adekvátním náhradníkem rozhoduje výhradně průvodce akce. 
3. Náhradníkem se může stát pouze člen spolku. 
4. V případě přijetí náhradníka, přebírá náhradník veškeré práva a povinnosti původního 

účastníka akce a souhlasí s podmínkami dané akce. Původní účastník tak pozbývá práva 
účastnit se dané akce.  

5. Původnímu účastníku nevzniká nárok na navrácení jakýchkoli finančních prostředků, které 
již spolku zaplatil. Část již zaplaceného mimořádného příspěvku přejde automaticky na 
akceptovaného náhradníka. 

6. Veškeré finanční vyrovnání mezi původním účastníkem a náhradníkem, jsou čistě věcí 
těchto dvou osob. Spolek nenese žádnou odpovědnost za případné nedodržení 
vzájemných dohod ústních ani písemných mezi původním účastníkem a náhradníkem. 

7. Souhlas se změnou účastníka akce musí být proveden písemnou formou a potvrzen 
průvodcem, původním účastníkem i náhradníkem. Součástí písemného souhlasu je 
stanovení výše, způsob a u data doplatku mimořádného příspěvku a nákladů spojených se 
změnou osoby. 

8. Souhlas s doplatkem a se zaplacením vzniklých nákladů včetně data a způsobu splatnosti 
potvrzuje náhradník závazně vlastním dobrovolným podpisem. 

9. Původní účastník je přijetím náhradníka zbaven povinnosti zaplacení storno poplatku. 
10.  Spolek nemá povinnost náhradníka přijmout, pokud nebude splňovat fyzické a psychické 

nároky nebo pokud to neuzná za vhodné. 
C. Platba za storno poplatky 

1. Veškeré storno poplatky v odpovídající výši budou automaticky strženy z již zaplacené 
části mimořádného členského příspěvku. 

2. V případě, že storno poplatky, které má účastník akce spolku uhradit přesahují část 
mimořádného příspěvku, kterou již účastník akce spolku uhradil, je účastník akce povinen 
tuto částku uhradit zasláním na účet spolku nebo uhradit osobně do 14-ti pracovních dnů 
ode dne, kdy vznikl nárok na zaplacení storno poplatků. 

ČÁST PÁTÁ – ZRUŠENÍ ÚČASTI NA AKCI 

A. Zrušení účasti ze strany člena  
1. Oznámení o zrušení účasti musí být sděleno účastníkem emailem oprávněné osobě a to 

bez zbytečného prodlení. 
2. Účast na akci je oficiálně zrušena ke dni doručení emailu o zrušení účasti oprávněné 

osobě. Oprávněná osoba, které bylo doručeno zrušení účasti má povinnost zaslat zpětně 
potvrzení o akceptaci zrušení účasti bez zbytečného prodlení. V případě, že člen spolku 
potvrzení neobdrží do 3 pracovních dnů, je povinen se informovat o aktuálním stavu 
zrušení jeho účasti na akci u oprávněné osoby. Pokud tak neučiní, nese člen spolku plnou 
odpovědnost za náklady vzniklé z prodlení zrušení jeho účasti na akci.   

3. Zrušení účasti člena na akci, je spojeno se storno poplatky, viz ČÁST ČTVRTÁ – STORNO 
POPLATKY 
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B. Zrušení ze strany spolku 
1. Okolnosti za jakých může Spolek zrušit akci 

I. Spolek si vyhrazuje právo zrušit akci v případě, že se nenajde dostatek účastníků. 
Minimální počet účastníků pro realizaci akce je vždy napsán v popisu akce.  
V případě, že tomu tak není, je to 8 účastníků + průvodce a lektor (lektoři). 
a. O naplnění minimálního počtu účastníku budou přihlášeni účastníci 

informováni odpovědnou osobou. Tato informace vám může pomoci 
například při rozhodování o nákupu letenky a vyřízení cestovních dokladů. 

II. Spolek si vyhrazuje právo zrušit akci v případě zhoršení bezpečnostní situace  
v místě konání akce nebo transferu. 

2. Oznámení o zrušení 
I. Spolek má povinnost: 

a. U cestovatelské akce v zahraničí oznámit zrušení minimálně 30 dní před 
datem odjezdu na akci, v případě nenaplnění minimální kapacity. 

b. U cestovatelské akce v České republice oznámit zrušení minimálně 7 dní před 
datem konání akce, v případě nenaplnění minimální kapacity. 

c. V případě aktuálního zhoršení bezpečností situace nebo klimatických 
podmínek, oznámit zrušení akce neprodleně po zjištění a ověření této 
skutečnosti. 

II. Spolek má povinnost oznámit zrušení akce emailem bez zbytečného prodlení. 
III. Oznámení může provést pouze oprávněná osoba. 
IV. V případě zrušení akce ze strany spolku pro nenaplnění minimálního počtu 

účastníků, je spolek povinen navrátit účastníkovi celou část mimořádného 
příspěvku, která již byla spolku účastníkem dané akce uhrazena.  

V. V případě zrušení akce ze strany spolku z důvodu zhoršení aktuální bezpečnostní 
situace nebo klimatických podmínek je spolek povinen navrátit účastníkovi část 
mimořádného příspěvku po odečtení skutečně vzniklých nákladů. 

VI. Spolek není odpovědný za jakékoli výdaje spojené se zrušením akce, nad rámec 
části mimořádného příspěvku, který již účastník zaplatil.  

ČÁST ŠESTÁ – PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA SPOLKU 

A. Povinnosti člena spolku 
1. Člen spolku je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav a je povinen informovat průvodce 

a lektora akce o svém aktuálním zdravotním stavu a zdravotních omezeních. 
2. Člen má povinnost mít potřebné a platné cestovní doklady a další povinné formality 

k vycestování a patřičnou výbavu pro zvládnutí akce. 
3. Vstupní formality - člen má plnou odpovědnost za následky vzniklé neplatností či jinými 

nedostatky v jeho cestovních dokladech, stejně tak jako při nedodržení vízových, 
devizových, zdravotních, očkovacích a jiných právních předpisů platných v cílové zemi. 

B. Práva a výhody člena spolku 
1. Přihlásit se na akci spolku, tak jak je blíže specifikováno ve Stanovách spolku a Pravidlech 

spolku ČÁST DRUHÁ – VZNIK SLUVNÍHO VZTAHU. Je třeba brát v potaz pozici různých 
druhů členství. 

2. Aktivní člen má právo při prokázání svých schopností a znalostí stát se lektorem nebo 
průvodcem spolku. Toto schvaluje předseda spolku. 

3. Aktivní člen má právo vytvořit zájmovou akci pod jménem spolku. Toto schvaluje 
předseda spolku. 

4. Využívat slev, které mohou být členům poskytovány. 
5. Být informován o tom, jaké akce spolku se budou v nejbližší době konat. 
6. Navrhovat změny programu akce. 
7. Ukončit kdykoliv členství. 
8. Vznášet návrhy ke změnám ve spolku. 



Stránka 6 z 6 
 

ČÁST SEDMÁ – PRÁVA A POVINNOSTI SPOLKU 

A. Vyloučení člena z akce nebo části programu 
1. Průvodce nebo lektor akce může odmítnout účast člena spolku na akci nebo části 

programu v případě, že je člen zjevně nezpůsobilý danou akci nebo část programu 
absolvovat. 

2. V případě, že člen nemá potřebné cestovní doklady a další povinné formality 
k vycestování nebo základní vybavení nutné pro zvládnutí akce, může průvodce nebo 
lektor zamítnout jeho účast nebo pokračování na akci a nechat jej na místě srazu, či mu 
zakázat účastnit se částí programu, pro které je výbava potřebná. 

3. V případě vyloučení účastníka z cesty nebo části programu dle bodu I. a II., nemá účastník 
nárok na vrácení mimořádného členského příspěvku ani náhradu vzniklých výdajů. 

B. Program 
1. Program, který je popsaný u každé akce, je pouze orientační. Vždy se v něm může něco 

změnit s ohledem na naladění a zdravotní stav účastníků nebo aktuální stav počasí. Tuto 
změnu schvaluje průvodce nebo lektor akce.  

2. Spolek má povinnost informovat účastníka, zda a jaké nutné materiální vybavení je pro 
účast na akci nezbytné. 

3. V případě zdravotní nezpůsobilosti průvodce nebo lektora je spolek povinen nabídnout 
na akci náhradní program. 

4. V případě porušování právních předpisů platných v ČR nebo v cílovém státě, či při 
hrubém porušování pokynů průvodce, je průvodce nebo lektor oprávněn účastníka 
vyloučit z akce nebo části programu bez nároku na náhradu. 

5. V případě že účastník akce požívá drogy či jiné omamné látky, má průvodce právo člena 
z akce okamžitě vyloučit bez nároku na náhradu. 

C. Spolek je povinen dostát svým závazkům a smluvním vztahům, které se řídí Stanovami spolku  
a Pravidly spolku. 

ČÁST OSMÁ – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

A. Ochrana osobních údajů člena spolku, který je fyzickou osobou, se řídí zákonem  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

B. Člen Spolku souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:  
jméno a příjmení, bydliště, platný emailový kontakt, platný telefonní kontakt, datum a místo 
narození. Tyto údaje budou zpracovávány po dobu jednoho roku od ukončení členství ve spolku.   

C. Je – li to nutné k realizaci akce nebo části programu, pak člen poskytne rovněž: 
rodné číslo, číslo cestovního dokladu, kopii cestovního dokladu, informace o zdravotním stavu  
a kontaktu na blízké osoby. Tyto konkrétní údaje nebudou po pozbytí jejich potřeby k vyřízení 
náležitostí spojených s akcí nebo programem dále zpracovávány a budou skartovány.   

D. Člen potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné a přesné, a že byl poučen o tom, že se 
jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

E. Člen má ze zákona právo k přístupu ke svým osobním údajům a spolek je povinen mu v tomto 
vyhovět. 

F. Člen může kdykoli požádat o smazání/skartaci svých osobních údajů a spolek je povinen mu 
v tomto vyhovět. 

 

V Ostravě dne 19.2.2016     
 Mgr. Monika Winklerová  

Předseda spolku Yoga Ostrava, z.s. 

 


