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Tento dokument obsahuje technické specifikace a základní smluvní a platební informace pro zápis profilů 

sportovních zařízení v rámci projektu Kamzasportem.cz. Navazuje na dokument Kamzasportem.cz – Základní 

informace, který ke stažení naleznete na webové adrese http://www.kamzasportem.cz/o-projektu. 

 

Obecné informace 
 

Do databáze Kamzasportem.cz lze zařadit jakékoliv sportovní zařízení s pobočkami pro veřejnost na území 

České republiky, a to bez rozdílu zaměření (v současnosti probíhá vytváření databáze fitness center a 

posiloven, nic ale nebrání přidání i jiného typu zařízení, např. plaveckých bazénů, tělocvičen pro trénink 

bojových sportů, wellness zařízení atd.) 

 

Přidání profilu 
Přidávání profilů, a to jak ve variantě BASIC, tak také v rozšířené variantě PROFI, je plně v kompetenci 

provozovatelů serveru. Chcete-li do databáze zařadit právě Vaše sportovní zařízení, stačí kontaktovat 

manažera projektů (kontaktní informace v závěru tohoto dokumentu), který provede buď bezplatný zápis, či se 

s Vámi domluví na osobní návštěvě Vašeho sportovního zařízení, při které některý z našich pracovníků připraví 

všechny podklady potřebné pro vytvoření profilu varianty PROFI. 

 

Doba přidání profilu 
V případě varianty BASIC se obvykle doba přidání zápisu pohybuje mezi 1 až 2 pracovními dny po obdržení 

všech potřebných informací. V případě varianty PROFI nepřekročí obvykle doba mezi prvotním kontaktem 

provozovatele a spuštěním profilu pro veřejnost 1 až 2 týdny. 

 

Změny profilu 
Pro jakékoliv změny profilu ve variantách BASIC či PROFI kontaktujte manažera projektu. V případě, že se 

jedná o změny, které lze provést bez osobní návštěvy našich pracovníků ve Vašem sportovním zařízení, budou 

provedeny zdarma, a to dle náročnosti buď okamžitě, či v nejkratším možném termínu. 

 

Podklady pro vytvoření profilu 
 

Pro přidání profilu ve variantě BASIC stačí obvykle telefonický či e-mailový kontakt s manažerem projektu, pro 

přidání profilu ve variantě PROFI je zpravidla nezbytná osobní návštěva některého z našich pracovníků ve 

Vašem sportovním zařízení. 
 



 

Varianta zápisu BASIC 
Pro profil BASIC je nutné zadat následující informace: název sportovního zařízení, lokalita (kraj, okres, město) a 

kompletní adresa – vše dle specifikací uvedených pro tyto položky níže. 

 

Varianta zápisu PROFI 
Pro vytvoření profilu PROFI je nutná součinnost s našimi pracovníky pro zajištění co nejpřesnějších a 

nejlepších podkladových materiálů. Jejich specifikace následuje v textu níže. 

 

Název sportovního zařízení 
Název musí být uveden v podobě, v jaké se běžně v souvislosti se sportovním zařízením vyskytuje (nápis na 

budově, logo, reklamní předměty). Uvádí se pouze samotný název, nikoli už případný typ subjektu (např. spol. 

s r. o.) Název se zpravidla uvádí s prvním písmenem velkým a ostatními malými, výjimku tvoří zkratky (celé 

velkými písmeny), jména (první písmeno velké) a anglické výrazy (první písmeno může být velké). Uvádění 

ostatních slov je možné jen malými písmeny, a to i v případě, že jsou v souvislosti se sportovním zařízením 

běžně psána velkými písmeny (např. je-li běžně užíván název „FITNESS“, uvede se v názvu profilu jako 

„fitness“ nebo „Fitness“). 

 

Adresa 
Pro co nejjednodušší nalezení profilu Vašeho sportovního zařízení čtenáři je nutné zadat přesnou adresu, a to 

včetně okresu a kraje. Do adresy je též možné doplnit upřesňující informace (např. „v budově Městské policie“ 

apod.) Adresa je čtenářům v profilu zpřístupněna jednak v textové formě, jednak také s možností zobrazení 

přesné polohy na mapě (server Mapy.cz). V případě, že není možné na serveru Mapy.cz dohledat název ulice a 

především číslo popisné polohy Vašeho sportovního zařízení, budou pro zajištění přesného odkazu použity 

GPS souřadnice zajištěné naším pracovníkem (platí pouze pro zápis PROFI). 

 

Provozovatel 
Každé sportovní zařízení musí mít uvedeného provozovatele, a to včetně identifikačního čísla organizace 

(IČO), případně DIČ. Přímé kontakty na provozovatele (telefon, e-mail) jsou vyžadovány pouze pro zápis typu 

PROFI a nezobrazují se čtenářům, jsou používány pouze pro komunikaci mezi pracovníky Kamzasportem.cz a 

provozovatelem sportovního zařízení. 

 

Fotografie 
Veškeré fotografické materiály vytvoří při osobní návštěvě náš pracovník. Je samozřejmě možné použít i 

materiály dodané provozovatelem sportovního centra, tento fakt však neopravňuje k získání slevy pro zápis 

sportovního zařízení do databáze. 

 

Videoprůchod 
Videozáznam s průchodem Vaším sportovním zařízení vytvoří při osobní návštěvě náš pracovník. Je 

samozřejmě možné použít i materiály dodané provozovatelem sportovního centra, tento fakt však neopravňuje 

k získání slevy pro zápis sportovního zařízení do databáze. 



 

 

Textové popisy 
Textový popis může kompletně vytvořit náš pracovník, ideální však je součinnost s provozovatelem fitness 

centra či dokonce dodání návrhu kompletního textu. Ten může být následně použit v přesné či upravené 

podobě. 

 

Ceník 
Informace o ceníku ve sportovním zařízení je možné kdykoliv v budoucnu aktualizovat, a to kontaktováním 

manažera projektu Kamzasportem.cz. 

 

Diskuse čtenářů 
U profilu je možné povolit či zakázat diskusi čtenářů. Toto rozhodnutí je plně v kompetenci provozovatele 

sportovního zařízení. Upozorňujeme však, že případné vypnutí této funkce může významně snížit návštěvnost 

Vašeho profilu i jeho celkovou úspěšnost. V případě povolené diskuse jsou texty zadané čtenáři pravidelně 

kontrolovány a v případě, že jsou v rozporu s pravidly serveru, odstraňovány. 

 

Odkaz na www stránky sportovního zařízení 
V současnosti není možné v rámci profilu sportovního zařízení uvádět odkazy směřující na jiné webové stránky. 

Tato funkce bude zpřístupněna v budoucnu. 

 

Správa aktualit 
Každý profil umožňuje přidávání aktualit (krátkých článků). Ty může přidávat náš pracovník např. po 

telefonickém či e-mailovém kontaktu s provozovatelem. Provozovatel ale také může tyto aktuality spravovat 

sám či pověřit libovolnou osobu či více osob k této správě. Pro správu je nutná registrace dané osoby v rámci 

serveru Ronnie.cz (zdarma). Tato osoba (osoby) následně získá (získají) přístup k jednoduchému 

administrátorskému rozhraní, ve kterém je přidání jakékoliv nové informace vztahující se ke sportovnímu 

zařízení otázkou několika okamžiků. Zaškolení provede manažer projektu Kamzasportem.cz (zdarma). 

 

Upozornění 
V rámci aktualit ani v rámci informačních textů ke sportovnímu zařízení není možné vkládat internetové adresy 

směřující mimo doménu Kamzasportem.cz nebo Ronnie.cz. 

 

Informace 
Konečnou podobu profilu sportovního zařízení určují pracovníci projektu Kamzasportem.cz, kteří mají 

vyhrazeno právo upravit jeho znění a umístění. Samozřejmě však platí, že v naprosté většině případů je 

podoba profilu i jakékoliv změny prováděny v těsné součinnosti s provozovatelem sportovního zařízení. 

 



 

Smluvní ujednání 
 

Smlouva 
V případě zájmu provozovatele sportovního zařízení o zápis varianty PROFI se mezi ním a provozovatelem 

služby Kamzasportem.cz připraví smlouva s platností na domluvené období, která provozovateli garantuje 

zobrazení jeho profilu v rámci projektu Kamzasportem.cz po uvedenou dobu. 

 

Fakturace 
Při podpisu smlouvy pro zveřejnění profilu na první období je provozovateli předána faktura pro úhradu částky 

na toto období. Tato faktura musí být uhrazena před datem, pro které je domluveno prvotní zveřejnění profilu. 

V případě, že je faktura v tomto termínu uhrazena, začne se profil zobrazovat v předem domluvené a ve 

smlouvě uvedené datum. V případě, že je faktura uhrazena později, začne se profil zobrazovat až od tohoto 

data. Úměrně tomu se prodlužuje doba, po kterou je profil zobrazován. Za datum úhrady je považováno vždy 

datum, kdy je platba připsána na účet provozovatele služby. 

 

Slevy pro platby na delší období 
V případě zájmu o platbu na delší období než 12 měsíců je možné na všechny služby (tzn. zápis PROFI i 

případné nadstandardní služby) poskytnout následující slevy: 

- při platbě na 24 měsíců: 10 % 

- při platbě na 36 měsíců: 20 % 

 

Zápis více sportovních zařízení jednoho provozovatele 
V případě, že chce jeden provozovatel provést zápis více sportovních zařízení (tzn. zařízení, která jsou 

umístěna v různých lokalitách), je nutné pro každé zařízení vytvořit vlastní profil s vlastním cenovým 

programem (BASIC či PROFI). V případě varianty PROFI jsou poskytovány následující množstevní slevy: 

- zápis 2 zařízení: 5 % 

- zápis 3 zařízení: 7,5 % 

- zápis 4 a více zařízení: 10 % 

Všechny nabízené slevy v rámci projektu Kamzasportem.cz se sčítají. Má-li tedy např. jeden provozovatel 

zájem o zápis na 24 měsíců pro 2 zařízení, činí sleva pro zápis na každé toto zařízení 10 + 5 = 15 %. Má-li 

zájem o zápis na 36 měsíců pro 5 zařízení, činí sleva 20 + 10 = 30 % pro každé toto zařízení. 

 

Prodloužení platnosti smlouvy 
Platnost smlouvy se může automaticky prodlužovat uhrazením faktury pro další období, která bude 

provozovateli sportovního zařízení zaslána cca 30 dní před vypršením data smlouvy. V případě neuhrazení 

faktury skončí platnost smlouvy v ní uvedeném termínu. Profil je k tomuto datu převeden z varianty PROFI do 

bezplatné varianty BASIC. 

 



 

Kontaktní informace 
 

Pokud Vás zaujaly možnosti projektu Kamzasportem.cz, budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat 

s případnou objednávkou zápisu právě Vašeho sportovního zařízení a domluvíte si osobní návštěvu některého 

z našich pracovníků přímo u Vás. 

 
Kontaktní informace: 
Filip Ťoupalík 

Redakce Ronnie.cz  e-mail: filip@ronnie.cz 

Svahová 1537/2  telefon: 773 02 22 10 

100 00 Praha 10  www.kamzasportem.cz  

 

 

 

 
 


