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Stanovy klubu Enjoy Fly 

 

Specifikace označení 
(dále klub nebo ENJOYFLY CLUB) 
 
EnjoyFly Club je označení činnosti, organizační, nestrukturované platformy osob, 
právně nezakotvené dle žádného právního upořádání, určené pro neorganizované 
sdružování osob za účelem společných aktivit přátel, partnerů a klientů Sillet Group.  
 
Provozní a právní zajištění ekonomických podmínek výkonu klubové činnosti a 
smluvních vztahů, nezbytných pro plnění služeb členům, je zajištěno obchodní 
společností Sillet IT services s.r.o..  
 

Účelem klubové činnosti je poskytnutí finanční a organizační výhodnosti jednotlivého 
člena u poskytovaných klubových činností, sdílenými cenami, systémem 
poskytovatelů slev na služby a produkty, finanční a slevovou podporou partnerů, 
marketingem podporovatelů, finančními granty na klubovou činnost ze všech struktur, 
sponzoringu a s transparentními takto vzniklými klubovými financemi. 

 
Vznik, podmínky, ukončení členství 
 
 
Členství v klubu, využívání služeb poskytovaných klubem, jakož i účast na aktivitách 
klubu je pro člena zcela dobrovolné. 
Členství bez oprávněného důvodu je nevymahatelné. 
Člen vstupuje do členství a účastní se klubových akcí na vlastní nebezpečí, svým 
svobodným rozhodnutím a vůči provozovateli klubu je si vědom, že není právně 
oprávněn vymáhat jakékoliv náhrady a úhrady škod plynoucí z výkonu svého 
členství.  
 
Členství v klubu fyzické nebo právnické osoby vzniká na základě schválení písemné 
nebo on-line přihlášky zaslané na kontaktní adresu nebo e-mail a splněním dále 
uvedených možností. 
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Členství v klubu vzniká na období jednoho průběžného roku od doby vzniku členství 
a podmínky prodloužení členství na další rok jsou identické s předchozími 
alternativami. 
 
Členství v klubu zaniká písemným oznámením o ukončení členství členem na 
klubový kontaktní mail kontakt@enjoyfly.cz nebo doručením na adresu sídla 
provozovatele klubu. 
 
Členství v klubu dle osobní registrace člena je nepřenosné a není právně 
vymahatelné 
 
 
 

Možnosti úrovně členství 
  
Členství v klubu vzniká ve dvou úrovních BASE a ELITE. 
. 
Na úrovni BASE je každý člen, který splní jednu z dále uvedených podmínek pro 
vstup do klubu a jsou v platnosti.  
 

1. Zaplacením členských příspěvků – členský příspěvek je započten (je snížena 

úhrada) u první služby, kterou člen využil z nabídky klubu. Roční členský 

příspěvek úrovně BASE činí 468,- Kč nebo v případě, že člen využívá klubové 

letadlo 1450,-Kč bez zápočtu platby do ceny pronájmu letadla.    

2. Nákupem služeb a produktů skupiny firem Sillet Group, včetně nákupem první 

služby klubu 

3. Účastí nebo výhrou v mimořádných, k tomuto účelu vyhlášených aktivitách 

klubu 

4. Pozváním a potvrzením členství provozovatelem klubu 

5. Finančním darem ve výši ročních členských příspěvků úrovně BASE  
 
 
 

http://www.enjoyfly.cz/
mailto:kontakt@enjoyfly.cz


  

 
Zřizovatel klubu : Sillet IT services s.r.o., 28 října 102/1 , 702 00 Ostrava , Moravská Ostrava 
IČ: 03105717, DIČ CZ03105717,  
Kontakt : +420602742023,info@silletit.cz. 
Data: se5jmm4/ www.enjoyfly.cz 
Transparentní účet ENJOYFLY CLUB : 299649479/0300 ČSOB a.s. Ostrava  

 
 
 
 
 
 
 
Na úrovni ELITE je člen, který získal tuto úroveň členství na základě splnění jedné z 
podmínek dále uvedených a jsou v platnosti. 
 

1. Zaplacením ročních členských příspěvku úrovně ELITE. Roční členský 
příspěvek úrovně ELITE činí 3.600,- Kč   

2. Finanční investicí nebo sponzoringem do klubu odpovídající nejméně ročnímu 
členskému příspěvku úrovně ELITE 

3. Plátcovstvím daru nebo finančního grantu pro klub nejméně ve výši ročního 
členského příspěvku úrovně ELITE 

4. Na základě mimořádných skutečností vyhlášených písemně statutárním 
zástupcem provozovatele klubu (například výhrou v klubových soutěžích, 
odměnami provozovatele při mimořádných klubových příležitostech a 
zásluhách člena o fungování nebo rozvoj klubu) 

5. Činností aktivního poskytovatele slevových služeb pro členy klubu v době 
platného smluvního vztahu 

6. Činností aktivního spolupracovníka klubu, zajišťující plnění služeb a výkonu 
činnosti klubu písemně dohodnutého s provozovatelem 

7. Čestným členstvím uděleným provozovatelem klubu, na základě návrhu členů 
klubu. Toto členství úrovně ELITE je časově neomezené.  

 
  
Členové obou úrovní mají stejná členské výhody a práva účasti na klubových akcich.  
 
Člen ELITE získává 
 

-  dvojnásobné finanční slevy při jakémkoliv nákupu služeb nebo produktů  
 SILLET GROUP, a.s. – pojišťovací a investiční makléř 

 
-  Zdarma reklamu na všech webech, streamech, sociálních sítích, tiskopisech 

klubu a klubových akcích v případě jejího vyžádání 
 

- Zvýrazněné klubové označení ELITE  
 
Členové klubu jsou oprávněni veřejně užívat označení loga klubu BASE nebo ELITE 
a prezentovat své členství v klubu 
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Klubové finance 
  
Klub disponuje účty v CZK založenými u ČSOB, a.s., 
zřizovatelem klubových účtů je Sillet IT services s.r.o. 
 se sídlem 28 října 102/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. 
IČO: 03105717 
DIČ: CZ03105717. Společnost není plátcem DPH.  
Provozní účet:           265173716/0300 (ČSOB, a. s.) 
Provozní účet je výhradně určen pro externí platební vztahy a konsolidované 
ekonomické vztahy s kontrolními státním institucemi a kooperujícími subjekty. 
 
Transparentní účet:  299649479/0300 (ČSOB, a. s.) 
Transparentní veřejný účet je určen pro veškeré finanční operace a platby týkající se 
činnosti členů, plateb členů, služeb a úkonů s klubem související jakožto i plateb 
související s úhradou činnosti klubu. 
 
Kontakt na ekonomický úsek: ekonom@sillet.cz 
Kontakt na provozní a technické zajištění činnosti klubu: petr.malik@sillletit.cz 
             kontakt@enjoyfly.cz    
 

Tyto stanovy klubu mají platnost dnem vystavení a po dobu vystavení na 
webové prezentaci klubu 

V Ostravě 1.12.2022 

Zpracovali Ing. Vojtěch Kotík, Petr Malík  
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