
Podmínky poskytování služeb  
Nemáme rádi dlouhé dokumenty. Nicméně je potřeba se dohodnout na 
základnı́ch podmı́nkách poskytovánı́ našich služeb. Prosı́me, přečtěte 
si je, abychom předešli nějakému nedorozuměnı́.  

Tyto podmıńky jsou podmı́nkami smluvnıḿi. Podmı́nky poskytovánı́ 
služeb se vztahujı́ na všechny služby, které společnost IP4life s.r.o. 
(dále jen „IP4life“) poskytuje. Provedenıḿ rezervace potvrzujete, že 
jste si nı́že uvedené podmıńky přečetli a souhlasıt́e s nimi. Tyto 
stránky – www.letovmetropoli.cz, včetně jejich obsahu a struktury a 
služba online rezervace sportoviště poskytovaná na těchto stránkách, 
jsou provozovány společnostı ́IP4life s.r.o.  

Vyhrazujeme si právo Podmı́nky poskytovánı́ služeb (dále jen „PPS“) 
kdykoliv změnit.  
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1. Úvod  

Společnost IP4life se na webové stránce www.letovmetropoli.cz 
zabývá pronajímáním sportoviště v Praze fyzickým i právnickým 
osobám – zájemcům, kteří si sportoviště chtějí na smluvený čas 
pronajmout.  

Společnost IP4life má výhradní právo provozovat toto konkrétní 
sportoviště v Praze: 

Sportujeme s Metropolí; Řevnická 1, 155 21 Zličín 

 (dále jen „sportoviště“). 



2. Naše služby  

Naše společnost poskytuje prostřednictvıḿ této webové stránky 
online platformu, na které Vám nabı́zı ́k pronájmu volné rezervační 
bloky na sportovišti v Praze na adrese Řevnická 1, 155 21. Společnost 
IP4life s.r.o. svým jménem provozuje chod sportoviště a 
zprostředkovává tak styk mezi majitelem přı́slušného sportoviště a 
Vámi.  

Rezervací sportoviště na našich stránkách vstupujete do přı́mého 
smluvnı́ho vztahu se společností IP4life s.r.o., provozovatelem 
sportoviště. 

Tento vztah je právně závazný. Po provedenı́ rezervace na našich 
stránkách Vám rezervujeme časový blok pomocı́ našeho 
elektronického systému a z platebnı́ karty Vám banka odečte částku 
odpovıd́ajı́cı́ ceně rezervace. Sjednaný nájem má charakter 
jednorázového plněnı́ a povinnosti provozovatele jsou splněny při 
Vašem prvním vstupu na sportoviště. Při poskytovánı ́služeb jsou 
všechny relevantnı ́údaje uvedené na našich webových stránkách. 

3. Ceny, platba, fakturace  

Cena uvedená na našich stránkách se odvíjí podle délky navolené 
rezervace, obsahuje DPH a je konečná. 

 
Za umožnění rezervace na našich webových stránkách Vám 
neúčtujeme žádný dalšı́ poplatek.  

Pro provedenı ́platby prostřednictvıḿ kreditnı ́karty budete 
přesměrovánı́ na zabezpečenou platebnı́ bránu GoPay (vıće viz 
ochrana Vašeho soukromı)́.  

Pokud máte zájem o vystavenı́ faktury, zašlete nám prosím žádost o 
její vystavení se všemi fakturačními údaji na emailovou adresu 
info@letovmetropoli.cz. Nejpozději do 5 pracovních dnů po dokončení 
rezervace Vám bue zaslána na email ve formátu PDF. 

4. Ochrana Vašeho soukromí  



Vaše soukromı ́a zadané údaje jsou pro nás vzácné, vážıḿe si jich a 
respektujeme je. Při práci se soukromými údaji se řı́dıḿe platnou 
legislativou. Dalšı ́detailnı́ informace týkajı́cı́ se ochrany Vašeho 
soukromı ́naleznete v dokumentu „Zásady ochrany osobnıćh údajů“ na 
našich webových stránkách.  

Informace týkajı́cı ́se Vašich kreditnıćh karet nesledujeme, 
nezpracováváme a ani neuchováváme. Veškeré tyto činnosti provádı ́
GoPay prostřednictvı́m své platebnı́ brány. Bližšı́ informace můžete 
zıśkat na adrese https://help.gopay.com/cs/.  

5. Rezervace, provozní řád sportoviště 

Rezervace je vytvářena pro konkrétnı ́osobu. Je v rozporu s 
Podmı́nkami poskytovánı́ služeb umožnit na Vaši rezervaci užívání 
sportoviště jinou osobou. Rezervace sportoviště nesmı ́být dále 
zcizena, nesmı ́tedy být prodána, předána, darována, či jinak 
převedena na osobu odlišnou od osoby, která rezervaci uzavřela.  

Na našich internetových stránkách je umı́stěn provoznı ́řád, kterým 
jste povinni se řı́dit.  

Za škody, které Vám vzniknou při porušenı ́provoznı́ho řádu, 
zodpovıd́áte výhradně vy.  

6. Zrušení rezervace, Odstoupení od smlouvy  

Pokud zjistı́te, že Vám Vámi provedená rezervace nevyhovuje, můžete 
požádat o přerezervování termínu na emailové adrese 
info@letovmetropoli.cz, nebo telefonicky na +420 792 755 456. 

 Zrušenı ́rezervace méně než 72h před jejı́m začátkem znamená, že 
rezervace propadá bez nároku na vrácení zaplacené částky.  

 
Po začátku rezervace již zrušenı ́rezervace provést nelze, ani nelze 
provádět zkrácenı ́rezervace. V takovém přı́padě se již uhrazené 
nájemné nevracı.́  

Pokud jste udělali rezervaci na jiný sport než jste chtěli, tak nás prosı́m 
kontaktujte prostřednictvıḿ našı ́infolinky (+420 792 755 456). 



Rezervaci Vám rádi upravı́me, pokud to kapacitní dostupnost 
vybraného sportovního bloku umožňuje.  

Spotřebitelé jsou oprávněni od nájemnı ́smlouvy uzavřené distančnı́m 
způsobem ve lhůtě 14 dnı́ od uzavřenı ́odstoupit, uhrazené nájemné 
bude v takovém přı́padě vráceno klientovi, nejpozději do 14 dnů ode 
dne, kdy bylo oznámenı́ o odstoupenı́ od smlouvy doručeno IP4life. 
Pro účely uplatněnı́ práva na odstoupenı́ od smlouvy musıt́e o svém 
odstoupenı ́od této smlouvy informovat IP4life zaslánı́m emailové 
zprávy na adresu info@letovmetropoli.cz. Spotřebitelé berou na 
vědomı,́ že sjednáný nájem má charakter jednorázového plněnı ́
a povinnosti majitele jsou splněny při prvnı́m vstupu na sportoviště. 
Po vstupu na sportoviště již tedy nemohou od smlouvy odstoupit.  

Ve výjimečných přıṕadech (např. Nepříznivé počasí) je IP4life 
oprávněn rezervaci zrušit. V takovém přıṕadě budete neprodleně 
kontaktováni a bude Vám nabı́dnuta alternativnı́ rezervační termín, 
přıṕadně vrácenı́ peněz.  

7. Prohlášení o odpovědnosti  

V souladu s informace uvedenými v těchto podmı́nkách a s tı́m, že 
IP4life provozuje chod sportoviště v Praze, odpovıd́áme pouze za 
přı́mé škody, které jste skutečně utrpěli a které Vám prokazatelně 
vznikly při plněnı ́našich povinnostı́ souvisejı́cı́ch se zprostředkovánıḿ 
služeb, a to do výše celkové ceny Vašı ́rezervace.  

Společnost IP4life neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníků. 
Vstup na sportoviště je na vlastní nebezpečí, a tak společnost IP4life 
tedy nenı́ odpovědná za škodu, která vznikne na majetku nebo jiných 
movitých věcech pronajímatele, ani za škodu způsobenou zraněnı́m v 
areálu sportoviště.  

8. Ostatní ustanovení  

Tyto PPS a poskytovánı ́našich služeb jsou v souladu s platnou českou 
legislativou. Veškeré přıṕadné spory vzniklé v souvislosti s těmito 
smluvnı́mi podmı́nkami a našimi službami bude výhradně řešit 
přı́slušný soud na územı́ Ceské republiky.  



Vyhrazujeme si právo na změnu těchto podmı́nek. Pokud se některé 
ustanovenı́ těchto podmı́nek stane neplatným, nemá tato skutečnost 
vliv na platnost ostatnı́ch ustanovenı.́  

V přıṕadě změny těchto podmı́nek je při rezervaci časového bloku na 
sportovišti relevantnı́ to zněnı ́podmıńek, které bylo platné a účinné v 
době uzavřenı ́rezervace.  

Vyhrazujeme si právo tyto Podmı́nky poskytovánı ́služeb změnit.  

Tato verze je jediná platná a účinná.  

V Praze dne 9. června 2022 


