
PROVOZNÍ ŘÁD 

SPORTOVNÍ HALY 

 

1) Vstup do prostoru sportovní haly je povolen pouze v době provozu a to se zakoupenou 

vstupenkou nebo na platnou a odsouhlasenou rezervaci. 

2) Provoz sportovní haly se řídí podle předem dohodnutého rozvrhu hodin, který stanovuje 

využití vždy na 1 kalendářní měsíc a je k dispozici na vývěsce v areálu sportovní haly nebo na 

webových stránkách www.spos-milevsko.cz v sekci „Rozvrh sportovišť“.  

3) Sportovní halu otevírá vrátný, který vydává klíče od šaten a ostatních sportovišť. 

4) Provoz je ukončen odchodem posledního odběratele (nejpozději 30 minut po ukončení 

reservace a v případě posilovny ve 20:30 hod.) Vrátný provede kontrolu sportovišť a šaten 

(světla, topení, povrchu atd.) a sportovní halu uzamkne. 

5) Vrátný má povinnost po každém sportovním výkonu podnájemce provést kontrolu za účasti 

podnájemce, zda nedošlo k poškození sportovního zařízení, vybavení, plochy a prostor vč. 

přiléhavých. Rozsah kontroly určuje vrátný. 

6) Podnájemce má za povinnost se s vrátným zúčastnit kontroly prostor a zařízení, které vrací po 

využití nebo pověřit osobu, která tento úkon s vrátným provede za něho.  

7) V případě zjištění jakékoliv závady o tomto zjištění vrátný sepíše záznam o poškození a 

následně skutečnost ohlásí správci sportoviště. Náklady nutné k opravě pak budou 

přeúčtovány podnájemci, který byl v prostorách před nebo v době zjištěním závady 

v podnájmu. 

8) Podnájemce má možnost si projít prostor, který si pronajímá a provést si vlastní kontrolu stavu 

prostor a zařízení tak, aby měl jistotu, že nepřevzal prostory nebo zařízení v poškozeném 

stavu. Na případné nahlášení poškození má stanovenou dobu 15 minut od začátku svého 

pronájmu. Po uplynutí této doby budou případná zjištěná poškození účtována jemu. 

9) Klíče od šaten budou vydány pouze trenérovi nebo vedoucímu družstva. Vrátný předá šatnu a 

při odchodu podnájemce provede kontrolu. Při zjištění poškození či vad na zařízení bude 

vrátný postupovat dle bodu 7 tohoto řádu. 

10) Vzniklé škody jiným než běžným opotřebením je povinen nahradit uživatel, který byl 

posledním uživatelem daného prostoru před zjištěním poškození nebo v době zjištění. 

V případě poškození zámku, či ztrátě klíčů uhradí uživatel náklady spojené s výměnou vložky. 

11) Vrátný vede písemnou evidenci o vydání klíčů. Klíče jsou vydávány na základě vratné kauce 

200,- Kč za klíč, vyjma odběratelů, kteří mají s provozovatelem dlouhodobou podnájemní 

smlouvu, která zahrnuje využití šaten. Smlouva se však nevztahuje na šatny soupeřů během 

zápasů a turnajů. 

12) Uživatel ze šaten nastupuje ke sportovnímu výkonu dle časového rozvrhu a dle stejného 

rozvrhu prostory sportoviště i opouští. 

13) Všichni účastníci sportovních výkonů jsou povinni používat sportovní obuv určenou pro 

povrch využívaného sportoviště, pouze se světlou podrážkou a chovat se tak, aby nedocházelo 

k poškozování povrchu ani zařízení a vybavení v prostoru využívaného sportoviště a šaten. 

http://www.spos-milevsko.cz/


14) Platí přísný zákaz vstupu na sportoviště v obuvi s černou podrážkou, podpatky a jinou pro 

danou plochu nevhodnou obuví. Odběratel, pořadatel, trenér, vedoucí družstva, rozhodčí, 

správce a vrátný jsou povinni toto kontrolovat a v případě zjištění porušení tohoto bodu danou 

osobu vykázat z daného prostoru. Při zjištění opakovaného porušení tohoto bodu má 

provozovatel nebo jím pověřená osoba právo na smluvní pokutu hrazenou odběratelem 

ve výši 500,- Kč za každý zjištěný přestupek.  

15) Obsluha časomíry a audio zařízení je povolena pouze určené a provozovatelem proškolené 

obsluze. Ostatním je jakákoliv manipulace s těmito zařízeními zakázána. 

16) Prostory sportovních zařízení vyjma přímého šatního prostoru jsou pod neustálým dohledem 

kamerového systému.  

17) Uživatel byl seznámen s provozním řádem a užíváním zařízení určenému k výkonu jeho 

sportovní aktivity. Provozovatel nenese odpovědnost za zranění a úrazy způsobené vlastní 

neopatrností, svévolným jednáním a nedodržením zásad správného používání zařízení a 

vybavení sportoviště. 

18) Návštěvníci jsou povinni se pohybovat pouze v prostorách určených pro diváky. Zároveň jsou 

povinni dodržovat zásady slušného chování a udržovat pořádek. Vstup na sportovní plochu 

je návštěvníkům PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN. Tento zákaz se vtahuje i na doprovod cvičenců.  

19) V areálu sportovní haly a přilehlých prostor včetně šaten je přísný zákaz kouření a manipulace 

s otevřeným ohněm. 

20) Úklid sportovní haly zajišťuje provozovatel. 

21) Veškeré nářadí musí být přenášeno – nesmí být taženo nebo strkáno po ploše. Po skončení 

sportovní aktivity musí být nářadí vráceno zpět na určené místo. 

22) Do prostor sportovní haly, přilehlých prostor a šaten je přísný zákaz vodit psy a jiná zvířata. 

23) V prostorách haly není dovoleno odkládat kola, motocykly, případně jiné objemné předměty. 

Dětské kočárky lze umístit na vymezeném místě. 

24) Podnájemce může využívat prostory haly pouze v souladu s podnájemní smlouvou (doba 

podnájmu, požadované služby a tech. vybavení sportoviště, umístění reklamy, poskytování 

dalších služeb, apod..)  

25) Místnost první pomoci je ve vrátnici sportovní haly. K dispozici je lékárnička první pomoci a 

nosítka. Případný zdravotní dohled nad konanou sportovní akci si zajišťuje podnájemce 

prostor sám. Při větších akcí si podnájemce zajistí pořadatelskou službu po dobu celé akce.  

26) Všichni uživatelé a návštěvníci jsou povinni řídit se tímto provozním řádem. Připomínky je 

možno vznést na provozovatele SPOS Milevsko s.r.o. V případě porušování tohoto řádu má 

právo provozovatel (vrátný, správce a ostatní zaměstnanci) dotyčnou osobu z prostor 

sportovní haly, přilehlých prostor a šaten vykázat. Pokud dotyčná osoba neuposlechne, bude o 

pomoc požádána Městská policie nebo Policie ČR. 
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