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DODATEK Č. 2 K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM 
 

CHYTRÁ SEZÓNKA Špindlerův Mlýn 
CHYTRÁ SEZÓNKA Premium 

 
a 
 

CHYTRÁ SEZÓNKA Špindlerův Mlýn 2 
CHYTRÁ SEZÓNKA Premium 2 

 
a 
 

CHYTRÁ SEZÓNKA Špindlerův Mlýn 3 
CHYTRÁ SEZÓNKA Premium 3 

 
 

ZIMNÍ LYŽAŘSKÁ SEZÓNA 2020/2021 
 

 
Tento Dodatek k obchodním podmínkám CHYTRÁ SEZÓNKA Špindlerův Mlýn a CHYTRÁ SEZÓNKA Premium, 
CHYTRÁ SEZÓNKA Špindlerův Mlýn 2 a CHYTRÁ SEZÓNKA Premium 2 a CHYTRÁ SEZÓNKA Špindlerův Mlýn 3 
a CHYTRÁ SEZÓNKA Premium 3  (CHYTRÁ SEZÓNKA Špindlerův Mlýn, CHYTRÁ SEZÓNKA Špindlerův Mlýn 2 a 
CHYTRÁ SEZÓNKA Špindlerův Mlýn 3 dále také společně jen jako „CHYTRÁ SEZÓNKA  Špindlerův Mlýn“ a 
CHYTRÁ SEZÓNKA Premium, CHYTRÁ SEZÓNKA Premium 2 a CHYTRÁ SEZÓNKA Premium 3 dále také 
společně jen jako „CHYTRÁ SEZÓNKA Premium“) doplňuje obchodní podmínky platné pro zimní sezónu 
2020/2021 vydané společností MELIDA, a.s., se sídlem Špindlerův Mlýn 281, 543 51 Špindlerův Mlýn, Česká 
republika, IČO: 241 66 511, zapsané v Obchodním registru vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl: B, vložka č.: 3175 (dále také jen „provozovatel“ nebo „MELIDA“), upravují poskytovaní služeb – 
přepravu lanovými drahami a lyžařskými vleky a využívání lyžařských tratí v lyžařském středisku Skiareál 
Špindlerův Mlýn provozovaném společností MELIDA a dalšími provozovateli středisek na základě těchto 
obchodních podmínek a úpravu práv a povinností s tím souvisejících na základě CHYTRÉ SEZÓNKY Špindlerův 
Mlýn a CHYTRÉ SEZÓNKy Premium, CHYTRÉ SEZÓNKY Špindlerův Mlýn 2 a CHYTRÉ SEZÓNKY Premium 2  
a CHYTRÉ SEZÓNKY Špindlerův Mlýn 3 a CHYTRÉ SEZÓNKY Premium 3. 
 
Zákazník má možnost rozhodnout se pro jednu (1) ze dvou (2) níže uvedených forem kompenzace: 
 
A. 
V případě, že dojde k přerušení provozu lyžařských středisek z důvodu nařízení veřejné moci jako prevence 
proti šíření nakažlivé choroby, nebo jiných omezení nařízených veřejnou mocí v této souvislosti, z důvodu 
přírodní katastrofy (tj. např. zemětřesení, povodeň, pád meteoritu, hurikán, epidemie), války nebo terorismu, 
během doby platnosti CHYTRÉ SEZÓNKY Špindlerův Mlýn nebo CHYTRÉ SEZÓNKY Premium, má zákazník 
právo na náhradu za omezení možnosti využití služeb lyžařských středisek, ke kterému ho CHYTRÁ SEZÓNKA 
Špindlerův Mlýn nebo CHYTRÁ SEZÓNKA Premium opravňuje, ve formě Kreditu připsaného ve prospěch 
konta držitele CHYTRÉ SEZÓNKY Špindlerův Mlýn nebo CHYTRÉ SEZÓNKY Premium v programu Gopass. Výše 
připsaného kreditu bude určena v závislosti na počtu dnů, během kterých nebude možné lyžařská střediska 
využívat z důvodu výše uvedených a na počtu dnů, které držitel CHYTRÉ SEZÓNKY Špindlerův Mlýn nebo 
CHYTRÉ SEZÓNKY Premium do dne přerušení provozu lyžařských středisek využil, ke kterému ho CHYTRÁ 
SEZÓNKA Špindlerův Mlýn  
a CHYTRÁ SEZÓNKA Premium opravňuje. Pro vyloučení pochybností platí, že počet dnů, které držitel CHYTRÉ 

mailto:skiareal@skiareal.cz
http://www.skiareal.cz/


 

SKIAREÁL ŠPINDLERŮV MLÝN 
MELIDA, a.s. 543 51 Špindlerův Mlýn 281, Czech Republic, IČ: 24166511  
Tel: +420-499 467 101, E-mail: info@skiareal.cz, Web: www.skiareal.cz 

SEZÓNKY Špindlerův Mlýn a CHYTRÉ SEZÓNKY Premium do dne přerušení provozu lyžařských středisek využil 
na využití služeb lyžařských středisek, ke kterým ho CHYTRÁ SEZÓNKA Špindlerův Mlýn a CHYTRÁ SEZÓNKA 
Premium opravňuje, se určuje součtem ze všech středisek, ve kterých držitel CHYTRÉ SEZÓNKY Špindlerův 
Mlýn a CHYTRÉ SEZÓNKY Premium využil služby, ke kterým ho CHYTRÁ SEZÓNKA Špindlerův Mlýn nebo 
CHYTRÁ SEZÓNKA Premium opravňuje. 
V případě CHYTRÉ SEZÓNKY Špindlerův Mlýn a CHYTRÉ SEZÓNKY Premium se počty dnů, během kterých 
nebude možné lyžařská střediska využívat z důvodu výše uvedených (počet dnů přerušení provozu), určuje 
podle lyžařského střediska/lyžařských středisek v zemi, ve které došlo k zakoupení CHYTRÉ SEZÓNKY 
Špindlerův Mlýn nebo CHYTRÉ SEZÓNKY Premium, přičemž se za zemi, ve které došlo k zakoupení CHYTRÉ 
SEZÓNKY Špindlerův Mlýn nebo CHYTRÉ SEZÓNKY Premium považuje země, která je domovskou zemí 
internetového obchodu programu Gopass (gopass.sk – s výjimkou CHYTRÉ SEZÓNKY PREMIUM Mölltaler 
Gletscher & Ankogel nebo gopass.cz nebo gopass.pl). Náhrada ve formě Kreditu bude poskytnuta za 
podmínek a ve výši následovně: 
 
 

 
 
 
 
Nárok na poskytnutí náhrady podle bodu A. tohoto Dodatku, tedy nárok na vrácení zaplacené ceny CHYTRÉ 
SEZÓNKY Špindlerův Mlýn nebo CHYTRÉ SEZÓNKY Premium ve formě kreditu, jakož i samotné poskytnutí 
náhrady ve formě vrácení zaplacené ceny ve formě kreditu, se posuzuje po skončení zimní sezóny 2020/2021, 
tj. po 30.04. 2021. 
 
B. 
V případě, že dojde k přerušení provozu lyžařských středisek z důvodu nařízení veřejné moci jako prevence 
proti šíření nakažlivé choroby, nebo jiných omezení nařízených veřejnou mocí v této souvislosti, z důvodu 
přírodní katastrofy (tj. např. zemětřesení, povodeň, pád meteoritu, hurikán, epidemie), války nebo terorismu, 
během doby platnosti CHYTRÉ SEZÓNKY Špindlerův Mlýn nebo CHYTRÉ SEZÓNKY Premium, a zákazníkovi 
tedy vznikne právo na náhradu za omezení možnosti využití služeb lyžařských středisek, ke kterému ho 
CHYTRÁ SEZÓNKA Špindlerův Mlýn nebo CHYTRÁ SEZÓNKA Premium opravňuje, může si zákazník místo 
postupu dle bodu A. tohoto Dodatku zvolit možnost “ přenosu (výměny)“ (dále jen “přenosu“) platnosti 
CHYTRÉ SEZÓNKY Špindlerův Mlýn nebo CHYTRÉ SEZÓNKY Premium na zimní sezónu 2021/2022. V případě 
volby přenosu platnosti CHYTRÉ SEZÓNKY Špindlerův Mlýn nebo CHYTRÉ SEZÓNKY Premium na zimní sezónu 
2021/2022 je zákazník povinen uhradit provozovateli poplatek za přenos platnosti ve výši určené 
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provozovatelem v závislosti na počtu dnů, které držitel CHYTRÉ SEZÓNKY Špindlerův Mlýn nebo CHYTRÉ 
SEZÓNKY Premium do dne přerušení provozu středisek využil na využití služeb středisek, ke kterým ho 
CHYTRÁ SEZÓNKA Špindlerův Mlýn nebo CHYTRÁ SEZÓNKA Premium opravňuje a to následovně: 
 
Zákazníci, kteří si pro zimní sezónu 2020/2021 zakoupili CHYTROU SEZÓNKU Premium: 
 

 
 
 
 
Zákazníci, kteří si pro zimní sezónu 2020/2021 zakoupili CHYTROU SEZÓNKU Špindlerův Mlýn: 
 

 
 
Volbu “přenosu“ může zákazník uskutečnit v termínu od 22.3. 2021 do 30.4.2021 v osobním kontě Gopass 
v sekci Gopass kupóny – slevy. 
Od 1.5.2021 je možný postup už pouze podle bodu A. tohoto Dodatku. 
 
Po volbě “přenosu“ platnosti a úhradě poplatku podle tohoto bodu Dodatku bude zákazník v zimní sezóně 
2021/2022 oprávněn využívat služby středisek v rozsahu, ke kterému ho CHYTRÁ SEZÓNKA Špindlerův Mlýn 
nebo CHYTRÁ SEZÓNKA Premium opravňuje podle obchodních podmínek pro zimní sezónu 2021/2022, 
přičemž se CHYTRÁ SEZÓNKA Špindlerův Mlýn nebo CHYTRÁ SEZÓNKA Premium po úhradě poplatku za 
přenos platnosti podle tohoto bodu Dodatku bude považovat za CHYTROU SEZÓNKU Premium pro zimní 
sezónu 2021/2022. 
 
Poplatek za “přenos“ platnosti CHYTRÉ SEZÓNKY na zimní sezónu 2021/2022 je jednotný. Sleva z poplatku 
za “přenos“ CHYTRÉ SEZÓNKY na zimní sezónu 2021/2022 se z důvodu věku nebo z jakéhokoliv jiného 
důvodu neposkytuje. 
 
C. 
Volbu postupu podle bodu A. nebo B. tohoto Dodatku může zákazník uskutečnit jen jedenkrát (1x). 
Zákazníkem zvolený způsob náhrady není možné dodatečně změnit. 
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D. 
V ostatních otázkách neupravených tímto Dodatkem jsou platné a účinné jednotlivé obchodní podmínky 
CHYTRÉ SEZÓNKY Špindlerův Mlýn nebo CHYTRÉ SEZÓNKY Premium. Ustanovení tohoto Dodatku mají 
přednost před ustanoveními jednotlivých obchodních podmínek CHYTRÉ SEZÓNKY Špindlerův Mlýn nebo 
CHYTRÉ SEZÓNKY Premium v případě, že obsahují úpravu odlišnou od úpravy obsažené v jednotlivých 
obchodních podmínkách CHYTRÉ SEZÓNKY Špindlerův Mlýn nebo CHYTRÉ SEZÓNKY Premium. 
 
E. 
 
Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne 22.3.2021 
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