
 1 

Provozní řád Sportovní haly Pedagogické fakulty UJEP 
 
Děkan Pedagogické fakulty UJEP vydává tento provozní řád Sportovní haly PF UJEP: 
 
 

A. Úvod 

 
Sportovní hala PF UJEP je určena především k zajištění výuky tělesné výchovy v působnosti katedry 
tělesné výchovy PF UJEP, dále pro činnost sportovních oddílů SK Slávia a pro sportovní veřejnost. 
 
 
1. Vstup do sportovní haly 
 
Provozní doba a denní rozvrh jsou zveřejněny na tabuli u vchodu do sportovní haly. Sportovní hala je 
v provozu každý den – včetně sobot a nedělí – od 8:00 hod. do 22:00 hod. – není-li vedením PF UJEP 
vyhrazena sportovní hala pro pořádání mimořádné akce. 
 
Dětem mladším 6 let je vstup do areálu povolen jen v doprovodu dospělé osoby. 
 
Uživatelé sportovní haly jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu a pokyny správce 
sportovní haly, příp. vrátného, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek a bezpečnost. 
 
Z užívání ve sportovní haly jsou vyloučeny osoby, které nerespektují ustanovení  tohoto Provozního 
řádu či pokyny správce sportovní haly, příp. vrátného, ohrožují zdraví, bezpečnost, pořádek a osoby 
podnapilé. Rovněž jsou vyloučeny osoby, které ničí zařízení sportovní haly a používají nesprávnou 
obuv na jednotlivé povrchy sportovišť. 
 
Pobyt ve sportovní hale je na vlastní nebezpečí uživatele. Provozovatel nezodpovídá za případné 
úrazy či jiné ohrožení zdraví uživatele a osob, které jsou přítomny ve sportovní hale v souvislosti 
s činností uživatele.  

Uživatel odpovídá za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů včetně 
případných sankcí uložených za jejich porušení příslušnými orgány státní správy.  

Uživatel, který ve sportovní hale provozuje sportovní činnost pro další osoby, odpovídá za veškeré 
škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech těchto osob, které jsou v prostorách 
sportovní haly přítomny v souvislosti s jeho činností.  

 
V celém areálu sportovní haly je zakázáno: 
- zdržovat se mimo vymezenou provozní dobu, 
- kouřit, používat žvýkačky, 
- konzumovat alkoholické nápoje, 
- manipulovat s otevřeným ohněm, 
- vodit psy a jiná zvířata, 
- jezdit na kole nebo používat motorová vozidla, 
- poškozovat zařízení areálu a zeleň, 
- znečisťovat areál a ostatní plochy, 
- narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem, 
- přinášet do sportovní haly střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty    
ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat, 
- lézt po konstrukcích, sítích, 
- vjezd kol na hřiště. 
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2. Provozní pokyny pro uživatele 
 
Uživatelé jsou povinni šetřit zařízení sportovní haly a dbát, aby nedošlo k jeho poškozování. Na ploše 
sportovní haly je zakázáno používat kopačky s klasickými špunty a kopačky gumotextilové a s tmavou 
podrážkou, na vnějších sportovištích je zakázáno používat tretry s hřeby. Při sportovních utkáních je 
za dodržování tohoto nařízení odpovědný hlavní pořadatel, a to i za družstvo hostí.  

Bez souhlasu správce sportovní haly nelze přeznačovat nebo jakkoliv upravovat trvalé vymezení 
hracích ploch (”lajnování”), lepit značky apod.  
 
Po povrchu podlah je zakázáno smýkat těžké předměty, přenášet branky na kopanou atd. 
 
S technickým vybavením na hrací ploše (spouštění košů, osvětlení, ozvučení apod.) může 
manipulovat pouze správce sportovní haly nebo vrátný.  
 
Při současném užití prostor sportovní haly několika uživateli je nutné, aby vzájemně respektovali 
pravidla bezpečného chování a svou činností neohrožovali ostatní účastníky. 
 
Uživatel je povinen předat užívané prostory a zařízení sportovní haly v odpovídajícím stavu, ve kterém 
je převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání.  
 
Každé poškození zařízení je nutno neprodleně nahlásit správci sportovní haly nebo pracovníkovi 
vrátnice sportovní haly.  
 
Uživatel musí provozovateli uhradit vzniklou škodu v plné výši. 
 
Nalezené předměty se odevzdají na vrátnici sportovní haly.  
 
Jednotliví uživatelé sportovní haly jsou povinni ukládat své věci do uzamykatelných skříněk. Zámek je 
k dispozici na vrátnici sportovní haly bezplatně.  
 
V případě družstva si osoba odpovědná za družstvo vyzvedne na vrátnici klíč od šatny a po ukončení 
akce klíč vrátí. Cenné věci jsou členové družstva povinni ukládat do uzamykatelných skříněk. Zámek 
je k dispozici na vrátnici sportovní haly bezplatně. Při vstupu do šatny provede osoba odpovědná za 
družstvo kontrolu, zda zařízení šatny není poškozeno. V případě poškození hlásí toto poškození na 
vrátnici. Poškození, případně ztráty hradí poslední uživatel.  

Při sportovních utkáních je povinností pořadatele vyzvednout a vrátit klíč od šaten i pro družstvo hostů 
a nese odpovědnost i za ztráty a škody jimi způsobené. 

Za ztrátu klíče a otevření skříňky či šatny je uživateli účtován manipulační poplatek 200,- Kč. 
 
Provozovatel doporučuje nenosit do sportovní haly cennosti či větší částky peněz. Za klenoty, peníze 
a jiné cennosti odpovídá provozovatel jen do výše 5.000,- Kč. 
 
 

B. Závěrečná ustanovení 
 
 
Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít vnější prostory sportovní haly při nepříznivých povětrnostních 
podmínkách, případně z jiných závažných důvodů. Uzavření bude oznámeno na tabuli u vchodu do 
sportovní haly. 
 
Uživatelé, s nimiž má o užívání prostor sportovní  haly UJEP uzavřený smluvní vztah, mohou mít 
v rámci smlouvy stanovena další specifická ujednání, která se vztahují k provozování jejich činnosti 
v prostorách sportovní haly.  



 3 

Při užívání prostor sportovní haly platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, hygienická nařízení a další obecně závazné právní předpisy.  

Uživatelé, kteří při své činnosti používají hudební produkce, odpovídají za dodržování autorského 
zákona. Jakékoliv škody či sankce vzniklé porušením autorských práv jdou na vrub uživateli. 

Správce sportovní haly, případně vrátný jsou v případě nedodržování ustanovení provozního řádu či 
jejich pokynů oprávněni vykázat příslušné osoby ze sportovní haly, případně zrušit akci, a to bez 
nároku na vrácení zaplaceného vstupného.  

 
Provozní řád je závazný pro všechny uživatele sportovní haly s platností od 1. 9. 2005  
 
 
 
V Ústí nad Labem dne 26. 8. 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc. 
Děkan PF UJEP v Ústí n. L. 

 
Zpracoval: Ing. Bertl, tajemník  PF 
 
 

 


