
PROVOZNÍ ŘÁD  
SPORTOVNÍHO AREÁLU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE PRŮHONICE 

 
1. Úvodní ustanovení 

1.1 Základní škola Průhonice, okres Praha - západ, příspěvková organizace, IČO: 498 55 425, se 
sídlem Školní 191, 252 43 Průhonice (dále jen „Provozovatel“) provozuje sportovní areál ve 
vlastnictví Obce Průhonice, IČO: 00241563, se sídlem Květnové náměstí 73, 252 43, který se 
nachází na pozemcích parc.č. 171/1, parc.č. 171/7 a parc.č. 171/17, kat. území Průhonice (dále 
jen „Vlastník“), a to na základě Zřizovací listiny Základní školy Průhonice, ze dne 2.7.2001, ve 
znění pozdějších změn, zejm. úplného znění této zřizovací listiny a její přílohy č. 1 ze dne 
25.10.2016 a aktualizované přílohy č. 1 (dále jen „Sportovní areál“, či zkráceně „SA“). 

1.2 Prostor SA tvoří: tři šatny se sprchami, jedna šatna bez sprch, velká hala, malá hala, sál, ochoz, 
občerstvovací část, volně přístupné WC pro muže a ženy, sklady, provozní technické místnosti a 
venkovní multifunkční hřiště s umělým povrchem a umělým osvětlením. Prostor SA je znázorněn 
v příloze č. 1. k tomuto provoznímu řádu. 

1.3 Popis jednotlivých částí SA:   
1.3.1  Velká hala se sportovním PVC povrchem o rozměrech cca 22,5 m x 44,6 m s lajnováním velkého 

hřiště 20 m x 40 m pro florbal, futsal, házenou, pozemní hokej, jedno centrální hřiště na volejbal, 
basketbal, jeden centrální kurt na tenis a zároveň příčně tři tréninková hřiště na volejbal (dále jen 
„Velká hala“).  

1.3.2 Sportovní umělá lezecká stěna situovaná v JV rohu Velké haly (dále jen „Lezecká stěna“).  
1.3.3  Malá sportovní hala s dřevěným sportovním povrchem o rozměrech cca 16 m x 31 m především 

určená pro gymnastiku a cvičení na nářadí s lajnováním pro malý basketbal, centrální volejbalový 
kurt a tři příčné kurty na badminton (dále jen „Malá hala“).   

1.3.4  Sál se sportovním PVC povrchem o rozměrech cca 6,3 m x 8,5 m, určený především pro kondiční 
cvičení malých skupin a stolní tenis, uzpůsobený pro příležitostné umístění stolů, židlí a 
provozování občerstvení (dále jen „Sál“). Sál je vybaven AV technikou. 

1.3.5 Ochoz Velké haly a Malé haly se sportovním PVC povrchem určený pro diváky (dále jen 
„Ochoz“).  

1.3.6. Víceúčelové venkovní hřiště s umělou trávou a umělým osvětlením určené především pro fotbal 
a jiné míčové hry o rozměrech cca 28,4 m x 50,4 m (dále jen „Venkovní hřiště“). Součástí 
Venkovní hřiště je i atletický ovál a doskočiště určené především pro skok do dálky a běžecké 
lehkoatletické disciplíny. 

1.3.7 Podrobná specifikace jednotlivých částí SA je dána technickou dokumentací uloženou u správce 
SA.  

1.4 Sportovní areál je možné užívat ke sportovním aktivitám, které povaha a jednotlivé části 
Sportovního areálu umožňují, či k dalším aktivitám (např. kulturním, společenským), ke kterým 
dá Provozovatel předem výslovný souhlas (dále též jen „Účel užívání“).  

1.5 Za účelem stanovení zásad užívání SA a jeho jednotlivých částí a stanovení práv a povinností 
souvisejících s užíváním, nájmem SA a jeho jednotlivých částí vydává provozovatel tento 
Provozní řád Sportovního areálu při Základní škole Průhonice (dále jen „Provozní řád“). Text 
Provozního řádu je umístěn při vstupu do SA, u šaten v SA a na internetových stránkách 
provozovatele. Provozní řád tvoří přílohu každé smlouvy o nájmu SA či jeho části. 

1.6 Pro účely Provozního řádu se uživatelem SA rozumí každá osoba oprávněně užívající SA 
k některému z Účelu užívání (dále jen „Uživatel“), nájemcem SA či jeho části osoba, která 
s Provozovatelem uzavře smlouvu o nájmu SA, či jeho části k některému z Účelů užívání pro 
sebe, či skupinu Uživatelů (dále jen „Nájemce“), pořadatelem osoba, pořádající (organizující) na 
základě smlouvy či dohody s Provozovatelem v SA či jeho části Sportovní akci (dále jen 
„Pořadatel“) a návštěvníkem SA každá osoba, která oprávněně vstupuje do SA za účelem 
sledování sportovních aktivit v SA (dále jen „Divák“).  

1.7 Před vstupem do SA je každý Uživatel a Divák povinen se s Provozním řádem seznámit. Vstupem 
do SA Uživatel a Divák potvrzuje, že s Provozním řádem seznámil a že se zavazuje jej bez výhrad 
respektovat a dodržovat. Nájemce a Pořadatel jsou povinni zajistit dodržování Provozního řádu 
ze strany Uživatelů a Diváků, kterým umožní vstup do SA.  

1.8 Provozovatel pověřuje přijetím provozního řádu správou, dohledem nad užíváním SA, kontrolou 
dodržování platných předpisů, zejména protipožárních, bezpečnostních a hygienických při 
užívání SA správce Sportovního areálu (dále jen „Správce“). Jméno a kontaktní údaje Správce 
jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele a při vstupu do SA. Správce dále dbá na 
ochranu a hospodárné využívání SA a jeho vybavení a na dodržování dobrých mravů při užívání 
SA ze strany Uživatelů, Diváků, Nájemců i Pořadatelů. Každý Uživatel, Nájemce, Pořadatel i 



Divák (dále společně též jen „Návštěvník“ je povinen plnit pokyny Správce a dodržovat podmínky 
Správce pro užívání SA. 

1.9 Každý Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Správce, či další Provozovatelem 
zmocněná osoba je oprávněna Návštěvníka z SA či některého ze sportovišť okamžitě vykázat 
v případě, že Návštěvník porušuje či neplní povinnosti stanovené Provozním řádem. 

1.10 Stejně tak je Správce, či další Provozovatelem zmocněná osoba je oprávněna nevpustit 
Návštěvníka do SA v případě, že je zřejmé, že Návštěvník nesplní podmínky pro vstup a užívání 
SA dle Provozního řádu, či je-li odůvodněná obava, že je bude porušovat. 

1.11 Každý Nájemce a Pořadatel odpovídá Provozovateli za dodržování Provozního řádu ze strany 
Návštěvníků, kterým umožní vstup do SA, kteří vstoupí do SA se souhlasem (byť konkludentním) 
Nájemce, či Pořadatele, či kteří se budou účastnit Pořadatelem pořádané sportovní akce. 
V případě, že dojde k porušení povinností stanovených Provozním řádem ze strany takovéhoto 
Návštěvníka, odpovídá Pořadatel, či Nájemce Provozovateli, za veškerou škodu, která 
Provozovateli vznikne v důsledku porušení Provozního řádu za strany takovéhoto Návštěvníka. 

 
2. Všeobecná pravidla pro užívání SA a jeho jednotlivých částí  

2.1 Vstup do SA je možný jen na základě nájemní smlouvy či jiné dohody uzavřené mezi 
Provozovatelem a Nájemcem, či zástupcem Uživatelů, či s předchozím souhlasem správce SA a 
jen ve sjednané době. Přístup umožní Správce tím, že vpustí Návštěvníka do SA, či mu předem 
předá za podmínek dále stanovených Provozním řádem čip, či klíč ke vstupu do SA.  

2.2 Provozní doba SA pro Návštěvníky je ve všední dny od 8.00 hod. do 22.00 hod. a o víkendech 
od 8.00 hod. do 22.00 hod. O svátcích a jiných dnech pracovního klidu mimo víkendy je provozní 
doba SA uvedena na internetových stránkách Provozovatele. Po dobu školních prázdnin, či 
vyhlášeného ředitelského volna je SA uzavřen. Přístup do SA je nutné sjednat nejpozději 96 hodin 
před zahájením doby nájmu (v areálu nefunguje stálá služba pro umožnění přístupu!). 

2.3 Do SA je zakázáno vjíždět či vstupovat s jízdními koly, koloběžkami či dalšími dopravními 
prostředky. Do SA je zakázán vstup se zvířaty. 

2.4 Do SA je zakázán vstup osob pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Správce nebo jiná 
Provozovatelem pověřená osoba jsou oprávněni nevpustit do SA Návštěvníky, u nichž mají 
důvodné podezření, že jsou pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, případně tyto 
Návštěvníky z SA vykázat, pokud bude takovýto jejich stav zjištěn po vstupu do SA.   

2.5 Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za Návštěvníky ani za škody na zdraví a na majetku 
Návštěvníků, ke kterým dojde v SA. 

2.6 Osobní věci, jejichž hodnota přesahuje částku 500 Kč jsou Návštěvníci povinni odkládat do 
uzamykatelných skříněk na vyznačeném místě. 

2.7 Uživatelé a Diváci jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali či neomezovali další Uživatele při 
užívání dalších částí SA. 

2.8 V SA je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm. V SA i v přilehlém okolí (SA je součástí areálu 
základní školy) je zakázáno kouření, požívání alkoholických či omamných a psychotropních látek. 
Dále je zakázáno vnášet do SA hořlaviny, výbušniny, zbraně, střelivo, plynové lahve či jiné 
potenciálně nebezpečné věci. 

2.9 V SA je zakázáno bezdůvodně manipulovat s hasícími přístroji, hydranty či používat označené 
únikové východy. V případě bezdůvodné manipulace s hasicím přístrojem, hydrantem či v případě 
bezdůvodného použití únikového východu je osoba, která se této bezdůvodné manipulace či 
bezdůvodného použití dopustila, povinna uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč a 
zároveň uhradit způsobenou škodu.  

2.10 Parkovací místa uvnitř SA je možno používat pouze na základě předchozího souhlasu správce 
SA. 

2.11 Telefonní přístroje nacházející se ve Velké hale, v Malé hale a v Sálu je možné použít pouze v 
případě úrazu či jiného ohrožení životů, zdraví či majetku. V ostatních případech je zakázáno 
telefony využívat.  

2.12 Lékárnička je umístěna v prostoru chodby u schodiště. Použití lékárničky je nutné bez zbytečného 
odkladu oznámit správci SA.  

2.13 Návštěvníci jsou povinni ve všech prostorách SA udržovat pořádek a čistotu. 
2.14 Návštěvníci mladší 15 let jsou oprávněni vstupovat do SA a užívat SA jen v doprovodu zákonného 

zástupce, Nájemce, či Pořadatele. Nájemce či Pořadatel je povinen zajistit, aby Uživatelé mladší 
15 let užívali SA pouze pod dohledem zletilé osoby (zákonný zástupce, vedoucí kroužku, trenér 
a podobně). Nájemce a Pořadatel odpovídají za Uživatele mladší 15 let po celou dobu jejich 
pobytu v SA. 



2.15 Návštěvník odpovídá za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů, 
v případě porušení těchto předpisů je povinen nahradit Provozovateli škodu, která mu takto 
vznikne, včetně případných pokut a sankcí uložených za jejich porušení příslušnými orgány 
veřejné moci. 

2.16 Návštěvník odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí 
osob, které se v SA nacházejí, újmách na zdraví a životě osob přítomných v SA, ke kterým dojde 
v důsledku, či v souvislosti s jednáním Návštěvníka. Návštěvník se zavazuje takto vzniklou škodu 
nahradit Provozovateli, či přímo osobě, které takto škoda vznikla.  

2.17 Poruchy a závady, či škody na SA, jeho vybavení a zařízení je Návštěvník povinen okamžitě 
ohlásit Správci elektronickou poštou, či zprávou sms. 

2.18 Uživatel, Nájemce a Pořadatel je povinen zanechat SA, resp. jím užívané prostory po skončení   
užívání (Dílčího nájmu) ve stavu, v jakém se tyto nacházely v době jeho příchodu do SA, resp. 
do ním užívaných prostor. 

2.19 Uživatel, Nájemce či Pořadatel je povinen před započetím s užíváním SA či jeho části (v případě 
nájmu na delší období před započetím každého užívání) zkontrolovat, zda je SA, či jeho část, 
vybavení a příslušenství, kterou hodlá užívat (má v nájmu), není jakkoliv poškozena, či 
znečištěna, zda se na hracích plochách nenachází žádné šmouhy, rýhy, či oděrky, zda není 
poškozeno vybavení či příslušenství, které je oprávněn užívat. Každé zjištěné poškození, závadu, 
znečištění je povinen okamžitě před započetím vlastního užívání osobně, telefonicky, či e-mailem 
ohlásit Správci a pořídit k tomu průkaznou fotodokumentaci.  

2.20 Nejpozději při skončení užívání (v případě nájmu na delší období po ukončení každého dílčího 
užívání), je Uživatel či Nájemce povinen Správci nahlásit osobně, telefonicky, či e-mailem každé 
poškození užívané části SA, jejího vybavení a příslušenství, které Nájemce, či Uživatel způsobí 
(a to včetně průkazné fotodokumentace). Pořadatel má při skončení užívání SA či jeho části 
stejné povinnosti jako Nájemce či Uživatel, navíc je povinen SA a každou jeho část uvést do stavu 
před započetím jím pořádané akce, zajistit základní úklid a vyklidit z SA všechny jím či 
Návštěvníky v průběhu akce vnesené věci. 

2.21 V případě, že po skončení užívání (Dílčího nájmu) SA či jeho části ze strany Uživatele, Nájemce, 
či Pořadatele bude dalším Uživatelem, Nájemcem či Pořadatelem zjištěno a Správci nahlášeno 
před započetím vlastního užívání poškození či znečištění SA, či jeho části či jeho vybavení a 
příslušenství, má se za to, že toto poškození či znečištění způsobil předchozí Uživatel, Nájemce 
či Pořadatel a má se také za to, že za toto poškození či znečištění nese odpovědnost tento 
předchozí Uživatel, Nájemce či Pořadatel. Předchozí Uživatel, Nájemce či Pořadatel se této 
odpovědnosti zprostí pouze v případě, že prokáže, že stejné poškození či znečištění SA, či jeho 
části nahlásil před započetím vlastního užívání SA, či jeho části Správci. Obdobným způsobem 
se postupuje v případě, kdy poškození, či znečištění SA, či jeho části, či vybavení a příslušenství 
zjistí Správce na konci provozní doby SA v daném dni.  

 
3. Zvláštní pravidla užívání jednotlivých částí SA a sportovišť, které se v nich nachází 

3.1 Jednotlivá sportoviště v rámci SA mohou být užívána pouze v souladu s Provozním řádem a 
obvyklými pravidly jednotlivých sportů. 

3.2 Vstup do jednotlivých částí SA (jednotlivých sportovišť) je možný pouze ve vhodném sportovním 
oděvu, jehož součásti nejsou způsobilé ohrozit zdraví dalších Návštěvníků či poškodit SA, jeho 
části, příslušenství a vybavení či majetek dalších Návštěvníků. 

3.3 Je zakázáno vnášet na jednotlivá sportoviště v jednotlivých částech SA potraviny. Tekutiny je do 
jednotlivých sportovišť umožněno vnášet pouze v uzavíratelných plastových lahvích, přičemž tyto 
láhve musí být uchovávány mimo jednotlivé herní plochy jednotlivých sportovišť.  

3.4 Je zakázáno vnášet na jednotlivá sportoviště předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost zde 
se vyskytujících osob či poškodit SA včetně jeho součástí, příslušenství a vybavení či majetek 
dalších Uživatelů. O tom, zda se jedná o takovýto předmět rozhoduje Správce. 

3.5 Je zakázáno manipulovat s technickým vybavením jednotlivých částí SA (spouštění košů, 
osvětlení, ozvučení, videoprojekci, vzduchotechniku, topení apod.) bez souhlasu Správce, či 
Provozovatele. Manipulovat s technickým vybavením jednotlivých částí SA může pouze osoba, 
která byla Správcem proškolena a pouze s tím vybavením (např. osvětlení, časomíra) k jehož 
manipulaci byla proškolena.  

3.6 Bez Souhlasu správce není možné v SA umisťovat jakékoliv předměty, značky, plakáty, 
směrovky, měnit značení na hracích plochách či je doplňovat.  

3.7 Do Velké haly, Malé haly a Sálu je umožněn pouze v čisté vhodné sálové sportovní obuvi, která 
nepoškozuje povrch a u které nedochází ke stírání podešve (způsobujícímu tmavé šmouhy), nebo 
poškrabání povrchu (například zadřenými kamínky ve spárách podešve).  



3.8 Na Venkovní hřiště je umožněn vstup pouze v čisté sportovní obuvi s rovnou podrážkou (vstup v 
obuvi s hliníkovými a umělohmotnými špunty či v tretrách s hřeby je zakázán).  

3.9 Na Venkovním hřišti je zakázáno užívat atletický ovál bez předchozího souhlasu Provozovatele, 
či Správce. Ve Velké hale je zakázáno cvičení na nářadí.  V Malé hale je zakázáno hrát fotbal, či 
futsal v jakékoliv formě, či podobě. V Sále je zakázáno hraní jakýchkoliv míčových her, stejně 
jako cvičení na nářadí.  

3.10 Prostor Ochozu je určen pro sledování sportovních aktivit ve Velké a Malé hale, ke 
shromažďování Diváků při sportovních a kulturních akcích. na Ochozu je zakázáno provozování 
jakýchkoliv sportovních aktivit bez předchozího souhlasu Správce. 

3.11 Je zakázáno manipulovat s jakýmkoliv sportovním vybavením a náčiním bez předchozího 
souhlasu Provozovatele či Správce. Se souhlasem Provozovatele či Správce je možné 
manipulovat a užívat sportovní vybavení a náčiní takovým způsobem, který nezpůsobí poškození 
sportovních povrchů či předmětného vybavení a náčiní. Je zakázáno používat sportovní náčiní a 
jiné vybavení SA k jinému účelu, než je obvyklé (např. šplhat po hracích či ochranných sítích, 
zábradlích, přenosných brankách a zavěšovat se na ně, apod).  

3.12 Provozování občerstvení v Sále, užívání AV techniky v Sále není běžnou součástí užívání Sálu 
a je zakázáno bez předchozího souhlasu Správce a za Správcem stanovených podmínek. 
Občerstvení v případě souhlasu Správce musí být provozováno v souladu s příslušnými obecně 
závaznými právními předpisy (obchodními, živnostenskými, hygienickými, požárními, a podob.) 

3.13 Za případnou veřejnou audio či audiovizuální produkci v SA a dodržování autorského zákona 
(reprodukovaná hudba, promítání filmů apod.) neodpovídá Provozovatel ani Vlastník, ale vždy 
ten Návštěvník, který tuto produkci uskutečňuje, byť se souhlasem Provozovatele, či Správce. 
Takovýto Návštěvník je také povinen uhradit příslušné autorské poplatky dle zvláštního zákona. 

3.14 Pořadatel, který pořádá v SA, či jeho části, sportovní, kulturní, či společenskou akci, je povinen 
zajistit k ní nezbytnou pořadatelskou službu včetně zdravotní pomoci.  

   
4. Zvláštní pravidla pro užívání Lezecké stěny 

4.1 Lezecká stěna slouží výhradně pro provozování sportovního lezení s jištěním realizovaným 
pomocí certifikovaných jistících prostředků. Bouldering, lezení bez jištění (s dopadovou matrací 
či bez), pohyb na slackline a další činnosti na lezecké stěně bez jištění jsou možné pouze 
s předchozím souhlasem Správce a na jím vyhrazených místech. 

4.2 Uživatelé Lezecké stěny provozují lezení na vlastní odpovědnost a nebezpečí a vstupem na 
Lezeckou stěnu potvrzují, že jsou si plně vědomi všech nebezpečí vyplývajících z této aktivity. 
Provozovatel nenese odpovědnost za Uživatele Lezecké stěny ani za škody na zdraví a majetku 
Uživatelů způsobené při užívání Lezecké stěny. 

4.3 Uživatel, Nájemce, či Pořadatel, který užívá Lezeckou stěnu na základě nájemní smlouvy 
s Provozovatelem, či se souhlasem Správce a který umožní dalším Uživatelům užívání Lezecké 
stěny, nese plnou odpovědnost za užívání Lezecké stěny ze strany těchto dalších Uživatelů.  

4.4 Uživatelé berou na vědomí, že lezení na Lezecké stěně je dovoleno pouze Uživatelům, kteří jsou 
seznámeni s technikou lezení a jištění, a tyto techniky, včetně zachycení pádů, bezpečně 
ovládají, případně pod dohledem zletilého Uživatele, Nájemce, či Pořadatele. Uživatel (a 
v případě nezletilých Uživatelů zákonný zástupce) je povinen před započetím lezení předat 
Správci své písemné prohlášení, že se seznámil s podmínkami lezení na Lezecké stěně 
uvedenými v provozním řádu, že s těmito podmínkami souhlasí a zavazuje se je dodržovat.  

4.5 Uživatelé mladší 18 let mohou provozovat lezení na Lezecké stěně pouze s předchozím 
písemným souhlasem zákonného zástupce a poté, co zletilý Uživatel, Nájemce či Pořadatel, 
předá Správci písemné prohlášení, že přebírá po dobu lezení na Lezecké stěně za tohoto 
Uživatele plnou odpovědnost. Uživatelé mladší 15 let mohou provozovat lezení na Lezecké stěně 
navíc pouze pod přímým dohledem zákonného zástupce, či Uživatelem, Nájemcem či 
Pořadatelem zajištěného kvalifikovaného instruktora.  

4.6 Uživatelé, Nájemci a pořadatelé souhlasí s tím, že Provozovatel či Správce je oprávněn pravost 
souhlasů dle bodu 4.4 a 4.5 u zákonných zástupců nezletilých Uživatelů. 

4.7 Uživatelé jsou povinni dodržovat při lezení na lezecké stěně bezpečnostní pravidla, zejména: 
4.7.1 navázat se před lezením na jistící lano, a to uzlem dle norem UIAA – vůdcovský, protisměrný 

osmičkový; je zakázáno navazovat se na lano pomocí karabiny a dračí smyčky; 
4.7.2 neprovozovat sólové lezení,  
4.7.3 používat k jištění jistící pomůcku typu „kyblík“; 
4.7.4 nevstupovat do lezecké cesty jinému Uživateli; 



4.7.5 používat při lezení vhodné sportovní oblečení, lezeckou obuv nebo sportovní obuv s podrážkou, 
která nezpůsobuje stírání podešve, a zajistit vlasy a šperky tak, aby nemohlo dojít k jejich 
zachycení jistící pomůckou; 

4.7.6 nevynechávat jistící body, zapnout jistící bod nejpozději ve výši svého pasu; 
4.7.7 používat lano delší než 20 m, volný konec lana jen nutné opatřit uzlem; 
4.7.8 nevybočovat z linie zvolené cesty, pokud by tím jakkoli došlo k omezení dalších Uživatelů 

Lezecké stěny, 
4.7.9 je zakázáno současné lezení dvou a více Uživatelů Lezecké stěny na jedné výstupové linii a 

jištění dvou a více Uživatelů Lezecké stěny ve stejné karabině postupového a koncového jištění,  
4.7.10 Při lezení i jištění je zakázáno věnovat se jakýmkoliv jiným činnostem. 
4.8 Třetím osobám, které se právě nevěnují lezení či jištění je zakázáno pohybovat se v prostoru pod 

Lezeckou stěnou. 
4.9 Zjistí-li Uživatel technickou závadu na Lezecké stěně, včetně uvolněného chytu, jistícího 

prostředku, úvazku a poškození lana, je povinen neprodleně tuto závadu nahlásit Správci 
(obdobně bod 2.17). 

 
5. Podmínky nájemních smluv o užívání SA, či jeho jednotlivých částí 

5.1 Nájemní smlouvy k dlouhodobému užívání SA, či jeho jednotlivých částí v jednotlivých dílčích 
pravidelně se opakujících termínech (dále a výše též jen „Dílčí nájem“) se uzavírají mezi 
Nájemcem a Provozovatelem písemně (dále jen „Dlouhodobý nájem“, či „Dlouhodobá nájemní 
smlouva“). Minimální doba Dlouhodobého nájmu je jedno pololetí školního roku. Stejně tak 
smlouvy o nájmu SA, či jeho části k pořádání sportovních, kulturních, či společenských akcí se 
uzavírají písemně (dále jen „Pořadatelský nájem“, či „Pořadatelská nájemní smlouva“).  
Pořadatelský nájem se sjednává vždy pouze na období přesně vymezení v Pořadatelské nájemní 
smlouvě. 

5.2 Nájemní smlouvu o krátkodobém, či jednorázovém nájmu jednotlivých částí SA lze uzavřít i bez 
písemné formy, v takovém případě je nájem uzavřen okamžikem úhrady nájemného ze strany 
Nájemce (dále jen „Krátkodobý nájem“, či „Krátkodobá nájemní smlouva“). Do uzavření 
Krátkodobé nájemní smlouvy (úhrady nájemného) není předběžně dohodnutý termín pro 
Provozovatele závazný a může jej stále nabízet i dalším zájemcům o užívaní stejné části SA. 

5.3 V každé nájemní smlouvě musí být vymezen předmět nájmu (SA, či jeho jednotlivá část), účel 
užívání, součásti SA, které je Nájemce oprávněn užívat spolu s předmětem nájmu, příslušenství 
a vybavení SA, které je Nájemce oprávněn užívat spolu s předmětem nájmu, maximální počet 
osob oprávněných užívat předmět nájmu spolu s Nájemcem (v rámci Nájemce, je-li právnickou 
osobou), doba nájmu, u dlouhodobého nájmu doba Dílčích nájmů (období, den v týdnu, časové 
rozmezí), výše nájemného (za hodnu užívání a celkovou výši nájmu), výše jistoty ke krytí škod 
způsobených Nájemcem a osoba odpovědná za Nájemce a všechny osoby, kterým Nájemce 
užívání předmětu nájmu umožní a zmocněná jednat za Nájemce. V případě Pořadatelské 
nájemní smlouvy též specifikace pořádané akce a předpokládaný počet Návštěvníků (Uživatelů 
a Diváků).  

5.4 Nájemce a Pořadatel v nájemní smlouvě určí zletilou a svéprávnou osobu odpovědnou za 
Nájemce či Pořadatele a veškeré další Návštěvníky, kterým Nájemce či Pořadatel umožní vstup 
do SA (dále a výše jen „Odpovědná osoba“). Veškerou komunikaci a korespondenci mezi 
Provozovatelem a Nájemcem, či Pořadatelem platí, že postačí byla-li zaslána Odpovědné osobě 
na adresu elektronické pošty uvedené v nájemní smlouvě. Odpovědná osoba ručí Provozovateli 
za plnění povinností Nájemce či Pořadatele dle nájemní smlouvy a Provozního řádu. 

5.5 Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou, ode dne podpisu nájemní smlouvy do dne 
uplynutí sjednané doby nájmu. Nájemce a spolu s ním všichni Uživatelé jsou oprávněni vstoupit 
do SA nejdříve 15 minut před sjednaným časem užívání v nájemní smlouvě (Dílčích nájmů), 
opustit SA jsou povinni nejpozději 15 minut po skončení sjednaného času užívání v nájemní 
smlouvě (dílčích nájmů). 

5.6 Nájemce bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn u Dlouhodobých nájmů v případě konání 
mimořádných školních, či mimoškolních akcí, udělení ředitelského volna, které nebyly známy při 
uzavření nájemní smlouvy zrušit sjednaný Dílčí nájem s Nájemcem, a to i bez souhlasu Nájemce. 
Správce je o takovém mimořádném zrušení sjednaného Dílčího nájmu povinen informovat 
Nájemce nejméně 7 dní předem (alespoň e-mailem na adresu Odpovědné osoby uvedené 
v nájemní smlouvě), či pokud to není možné bez odkladu poté, co se důvodu pro zrušení Dílčího 
nájmu dozví. Po dohodě Provozovatele s Nájemcem bude Nájemci poskytnut náhradní termín 
Dílčího nájmu, případně mu bude vrácena poměrná část nájemného odpovídající zrušenému 
Dílčímu nájmu. 



5.7 Při podpisu nájemní smlouvy Nájemce obdrží od Správce čip a klíče potřebné ke vstupu do SA, 
resp. ke vstupu do příslušné části SA (či sportoviště). Nájemce odpovídá za zajištění vstupu do 
SA, resp. do ním užívaných prostor, dalším Uživatelům, kteří je budou využívat spolu s ním 
(pouze v nájemní smlouvou stanoveném počtu, či mezi Správcem a Nájemcem dohodnutém 
počtu). Nájemce není oprávněn vpustit do SA či jeho částí další osoby. Pořadatel je oprávněn do 
SA vpustit v pořadatelské nájemní smlouvě maximálně předpokládaný počet Návštěvníků, 
nedohodne-li se předem se Správcem jinak. 

5.6 Při uzavření nájemní smlouvy složí Nájemce, není-li v nájemní smlouvě uvedeno jinak, jistotu ve 
výši 2 000 Kč, Pořadatel ve výši 5 000 Kč. Složená jistota slouží k zajištění vrácení přístupového 
čipu a klíčů ze strany Nájemce a Pořadatele a dále pak k zajištění náhrady škody způsobené 
Nájemcem či Pořadatelem, resp. osobami, které Nájemce či Pořadatel do SA vpustil, či 
jakýchkoliv dalších nároků Provozovatele vůči Nájemci, či Pořadateli, které mu po uzavření 
nájemní smlouvy vzniknou. Jistota bude vrácena Nájemci či Pořadateli po skončení nájmu 
v hotovosti, či převodem na účet uvedený v nájemní smlouvě. V případě, že Nájemce či Pořadatel 
neuhradí Provozovateli škodu, kterou Provozovateli způsobil, ač k tomu byl Provozovatelem, či 
Správcem vyzván, je Pořadatel oprávněn započítat náhradu škody vůči uhrazené jistotě. 
Provozovatel je též oprávněn zadržet jistotu do doby, kdy mu bude známa výše škody způsobené 
Nájemcem, či Pořadatelem, či za kterou Nájemce, či Pořadatel odpovídá. V případě, že bude 
Provozovatel čerpat prostředky jistoty na úhradu jakýchkoliv svých nároků v průběhu trvání 
nájmu, je Nájemce, či Pořadatel povinen jistotu do stanovené výše doplnit, a to do 7 dnů poté, co 
k tomu bude Provozovatelem či Správcem vyzván.       

5.7 Uživatel, Nájemce a Pořadatel je povinen uhradit Provozovateli nájemné za každou započatou 
jednu hodinu nájmu, a to dle ceníku, který je uvedený na internetových stránkách Provozovatele 
a který je v případě Dlouhodobého nájmu a Pořadatelského nájmu uveden v nájemní smlouvě. 
Ceník byl schválen zastupitelstvem Vlastníka. 

5.8 Uživatel hradí nájemné nejpozději před započetím užívání SA, či jeho příslušné části převodem 
na účet Provozovatele. Pořadatel nejpozději tři dny před zahájením jím pořádné akce převodem 
na účet Provozovatele. Nájemce je povinen uhradit Provozovateli nájemné převodem na jeho 
účet nejpozději do 30 dní od uzavření Dlouhodobé nájemní smlouvy, a to na celou dobu 
Dlouhodobého nájmu, v případě Dlouhodobého nájmu na celý školní rok ve dvou splátkách (první 
do 30 dní od uzavření Dlouhodobé nájemní smlouvy a druhou nejpozději do 31.1. následujícího 
roku). V případě, že Uživatel, Nájemce, či Pořadatel neuhradí nájemné Provozovateli řádně a 
včas, je Provozovatel, či Správce oprávněn zabránit Uživateli, Nájemci či Pořadateli vstupu do 
SA a spolu s nimi i všem Návštěvníkům, které by byl Uživatel, Nájemce, či Pořadatel oprávněn 
do SA vpustit.  

5.10 Před uplynutím doby nájmu je možné nájemní smlouvu ukončit dohodou.  
5.11 Nájemce či Pořadatel je oprávněn nájemní smlouvu vypovědět v případě, že předmět nájmu 

nebude způsobilý smluvenému účelu užívání, v případě Dlouhodobých nájmů způsobilý užívání 
ke třem po sobě jdoucím Dílčím nájmům. V případě jiného důvodu, či bez uvedení důvodu je 
Nájemce či Pořadatel oprávněn nájemní smlouvu vypovědět pouze před počátkem sjednané 
doby nájmu v případě, že provozovateli uhradí odstupné ve výši odpovídající zbývající době 
nájmu u Dlouhodobých nájmů a v případě Pořadatelských nájmů odstupné ve výši 
a) 25 % sjednaného nájemného, je-li nájem vypovězen Pořadatelem více než 30 dnů před 
počátkem doby nájmu, 
b) 50 % sjednaného nájemného, je-li nájem vypovězen Pořadatelem více než 21 dnů před 
počátkem doby nájmu, 
c) 75 % sjednaného nájemného, je-li nájem vypovězen Pořadatelem více než 15 dnů před 
počátkem doby nájmu,   
d) 90 % sjednaného nájemného, je-li nájem vypovězen Pořadatelem více než 7 dnů před 
počátkem doby nájmu, 
e) 100 % sjednaného nájemného, je-li nájem vypovězen Pořadatelem v  době 7 dnů a méně před 
počátkem doby nájmu náleží. 

5.12 Provozovatel je oprávněn vypovědět nájemní smlouvu v případě opakovaného (nejméně 2x) 
porušení povinností Nájemce, či Pořadatele, či osoby, za kterou je Nájemce, či Pořadatel dle 
Provozního řádu odpovědný.   

5.13 Výpověď smlouvy je účinná okamžikem doručení Správci v případě výpovědi ze strany Nájemce, 
či Pořadatele, a okamžikem doručení Odpovědné osobě v případě výpovědi ze strany 
Provozovatele. Doručení výpovědi písemnou formou je splněno odesláním výpovědi Správci, 
resp. Oprávněné osobě na adresu elektronické pošty uvedenou na stránkách provozovatele, 
resp. uvedenou v nájemní smlouvě.  



5.14 Provozovatel přijetím Provozního řádu zmocňuje Správce ke všem jednáním spojeným 
s uzavíráním nájemních smluv o užívání SA, či jeho částí, ke všem jednáním s nájmy a užíváním 
SA, či jeho částí souvisejících a ke všem jednáním souvisejícím s Provozním řádem a jeho 
změnami. 

5.15 Změny nájemních smluv je možné činit i pouze elektronickou formou prostřednictvím elektronické 
pošty, pokud s tím obě strany vysloví v daném případě souhlas, jinak pouze prostřednictvím 
písemných postupně číslovaných dodatků.  

5.16. Práva a povinnosti smluvních stran nájemní smlouvou výslovně neupravená se řídí zejm. 
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a provozním řádem.  

5.17  Vzhledem k povaze účelu nájmu je při uzavírání nájemní smluv vyloučena aplikace ust. § 2302 a 
násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího k 
podnikání) a § 2230 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
6. Ochrana osobních údajů  

6.1 Uživatel, Nájemce a Pořadatel úhradou nájemného, resp. uzavřením nájemní smlouvy u 
dlouhodobých a Pořadatelských nájmů potvrzuje, že byl seznámen se zásadami zpracování 
osobních údajů u Provozovatele.  

6.2 Návštěvník bere vstupem do SA na vědomí a souhlasí s tím, že prostory SA jsou monitorovány 
kamerovým systémem, a to za účelem ochrany SA, ochrany života a zdraví Návštěvníků, za 
účelem ochrany majetku Vlastníka a Provozovatele a majetku vneseného do SA Návštěvníky a 
za účelem celkové prevence a eliminace protiprávních jednání. Podrobnosti o kamerovém 
systému a uchovávání záznamu v něm jsou uvedeny v zásadách zpracování osobních údajů dle 
bodu 6.1 provozního řádu. 

6.3 Uživatel, Nájemce a Pořadatel nad rámec těchto zásad souhlasí se zpracováním svých osobních 
údajů při výkonu správy SA ze strany Provozovatele při plnění povinností a výkonu práv 
Provozovatele dle nájemních smluv a Provozního řádu. Nájemce a Pořadatel jsou povinni doložit 
takovýto souhlas i ze strany Odpovědné osoby, a to před uzavřením nájemní smlouvy.  

 
7. Závěrečná ustanovení 

7.1 Tento Provozní řád nabývá účinnosti dnem 27.9.2019. 
7.2 Provozovatel si vyhrazuje právo Provozní řád kdykoliv změnit. Změna Provozního řádu je účinná 

dnem zveřejnění na internetových stránkách Provozovatele a vyvěšením na místech dle bodu 1.5 
Provozního řádu. Změna Provozního řádu se provádí vydáním nového úplného znění provozního 
řádu. Vůči Uživateli a Diváku je účinná okamžikem, kdy vstoupí do SA po vyvěšení změny 
Provozního řádu, vůči Nájemci a Pořadateli okamžikem zaslání elektronickou poštou na adresu 
Odpovědné osoby. Odpovědná osoba je povinna seznámit se změnou provozního řádu všechny 
Uživatele, kteří užívají SA, či jeho část spolu s Nájemcem, či Pořadatelem.  

 
 
V PRŮHONICÍCH DNE: 27.9.2019 
 
 
 
        ___________________________________

       Základní škola Průhonice, okres Praha-západ 
Mgr. Ester Štorková, ředitelka 

 


