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               Návštěvní řád Sportovní haly 
    Návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které se v areálu pohybují. 

1. Vstup do prostor areálu je možný pouze na základě ohlášení příchodu na recepci. V případě 
nepřítomnosti recepčního je návštěvník povinen vyčkat jeho příchodu. Přístup ostatními vchody pro veřejnost je 
možný pouze při pořádání akcí pro veřejnost a ta vždy dle pokynů organizátorů. 

2. Odpovědnou osobou pro potřeby návštěvního řádu je osoba, která je fyzicky přítomna v době nájmu a 
je zároveň klubem/oddílem zmocněna k tomu, aby odpovídala za řádný průběh pronájmu (zpravidla trenér, 
vedoucí, zástupce vedení kluby/oddílu apod.) V případě individuálního tréninku členů musejí být trénující osoby 
klubem/oddílem poučeny, že jsou v tomto smyslu jako samostatně sportující subjekty plně odpovědné za svou 
činnost. Odpovědnost klubu/oddílu tím není dotčena. 

3. Přístup do šaten a na sportoviště je povolen pouze pod vedením trenéra, vedoucího či jiné odpovědné 
osoby. Je povinností nájemce tyto osoby s dostatečným časovým předstihem provozovateli nahlásit.  

4. Přístup organizátorů a nájemců při konání akcí je povolen pouze po potvrzení “Předávacího protokolu 
o převzetí sportoviště, šaten” a “Dohody o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci” 

5. Otevírací doba areálu je 09.00-21.00 hodin. Změna provozní doby je možná pouze na základě písemného 
povolení provozovatele. Návštěvníci jsou povinni opustit prostory areálu nejpozději 10 min. před jeho 
plánovaným uzavřením. 

6. Návštěvníkům je zakázáno vstupovat do neveřejných a technologických částí areálu. Dále je zakázáno 
jakýmkoliv způsobem zasahovat do zařízení areálu a manipulovat s jakýmikoli ovládacími prvky, které k tomu 
nejsou zjevně určeny. 

7. Vstup rodičů, veřejnosti či jiných návštěvníků do šaten a na všechny plochy vnitřních či venkovních 
sportovišť je zakázán (výjimky jsou možné pouze po dohodě s provozovatelem). 

8. Nájemci jsou oprávněni vstupovat pouze do prostor, které jsou předmětem jejich nájmu a  přístupových 
cest k nim, jakož i do sociálních zařízení. 

9. Nájemce nese odpovědnost za přístup, pohyb a bezpečnost všech osob, které areál navštíví v souvislosti 
s jeho činností. 

10. Pro přístup do areálu slouží výhradně vchod recepce, případně jiný vchod k tomu určený a schválený 
provozovatelem.  

11. Přístup do šaten je upraven v provozním řádu šaten, který je umístěn ve všech šatnách haly. 

12. Přístup do sportovní haly je možný pouze v čisté sálové obuvi vhodné pro příslušný povrch, která za 
žádných okolností nemůže způsobit poškození povrchu - povrch EUROswing 78 S, nášlapná plocha 
omnisports speed (nutná podrážka hnědo oranžová nebo bota označená  NON MARKING - nebarvící 
guma). 

13. V prostorách areálu platí: 

- zákaz kouření, rozdělávání a manipulace s otevřeným ohněm. Výjimkou pro kouření je 

- zákaz přístupu psů a jiných zvířat 

- zákaz zapojování elektrických spotřebičů, zařízení a vybavení, které není v majetku provozovatele, do 
rozvodu elektřiny (výjimky možné pouze na základě písemného povolení provozovatele). Zákaz se netýká 
běžných spotřebičů, které jsou v dobrém technickém stavu a nemohou způsobit žádné 
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- škody, např. napájení mobilních telefonů, holící strojky apod. Nájemce plně odpovídá za 
technický stav připojených zařízení.   

- zákaz skladování a ponechání objemného nákladu, zavazadel a zařízení ve veřejných prostorách a na 
místech, která k tomu nejsou určena (chodby, schodiště apod.)   

- zákaz vstupu podnapilým osobám či osobám pod vlivem drog 

- zákaz vnášení jakýchkoliv potenciálně nebezpečných předmětů (pyrotechnika, tyče, zbraně, sklo apod.), 
ledaže jde o sportovní náčiní 

- zákaz hlučného či jiného problémového chování s přihlédnutím ke standardu provozované činnosti 

- zákaz využívání prostor tribun, schodiště, chodeb a dalších veřejných prostranství za účelem rozcvičení 
či jiného sportování 

- zákaz využívání majetku Zdravé Sedmnáctky, s.r.o. bez jejího vědomí, dále jakákoliv manipulace, 
přemisťování či jiné aktivity s inventářem, majetkem a zařízením provozovatele bez jeho výslovného souhlasu 

- zákaz přinášet a využívat své zařízení a další inventář (s výjimkou běžných tréninkových pomůcek), který 
by jakýmkoliv způsobem mohl způsobit škodu na majetku či ohrozit zdraví osob. Použití cizího majetku musí být 
v tomto případě odsouhlaseno  provozovatelem 

- zákaz činit jakékoliv nestandardní úkony a aktivity, která neodpovídají charakteru návštěvy a jsou 
v rozporu se sportovním a diváckým standardem. Za újmy a škody způsobené nevhodným chováním nenese 
provozovatel odpovědnost 

- zákaz prodeje občerstvení, nápojů a potravin či jejich poskytování zdarma nad rámec běžného 
občerstvení sportovců při jejich činnosti 

- zákaz vstupu s potravinami, jídlem a alkoholickými nápoji na plochu sportovišť. Občerstvení pro vlastní 
použití sportujících je povoleno 

14. Přístup na jednotlivá sportoviště je možný pouze v pronajatých hodinách uvedených v rezervačním 
systému. Přístup do šaten je možný v přiměřeném čase nutném pro přípravu na sportování a opuštění sportovišť. 
Pokud není dohodou stanoveno jinak, bude vydání/opuštění šatny povoleno v intervalu 30 min. před a po 
skončení nájmu. 

15. Nájemce je povinen při zjištění jakýchkoliv závad, poruch či poškození majetku ve svěřených prostorách 
ihned kontaktovat recepci. Později zjištěné poškození a ztráty budou vymáhány na posledním nájemci 
pronajatých prostor. 

16. Uživatel je povinen udržovat prostory a vybavení ve stavu, který umožní po skončení nájmu jeho 
navrácení v původním stavu. 

17. Každý nese odpovědnost za škody, které byly způsobené byť i z nedbalosti na vybavení areálu. 

18. Nájemci mohou využívat prostory areálu pouze v souladu s uzavřenými smlouvami či dohodami nebo 
rozhodnutími provozovatele. Pokud neexistuje písemná dohoda, je plně v kompetenci provozovatele  určovat 
pravidla užívání. 

19. Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit vstupu osobám či nájemcům, jejichž předchozí působení 
vyhodnotila jako problémové. 

20. Všichni návštěvníci areálu jsou povinni dodržovat zásady požární ochrany a bezpečnosti práce a svým 
jednáním předcházet vzniku problémových situací. 

21. Všechny návštěvníci jsou povinni udržovat prostory ve stavu, které odpovídají běžnému užívání a 
jakékoliv znečištění nad tento rámec jsou povinni hlásit na recepci. 
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22. Zdravá Sedmnáctka, s.r.o. si vyhrazuje právo z důvodu technických problémů a špatného počasí kdykoliv 
uzavřít sportoviště a zrušit rezervaci. 

23. Odpovědná osoba odpovídá za dodržování návštěvního řádu a dalších pravidel včetně předání 
svěřených prostor v požadovaném stavu. 

24. V případě zapůjčení zařízení či jakýchkoliv pomůcek je přebírající osoba povinna inventář vrátit 
v domluveném čase a ve stavu, ve kterém jej převzala. 

25. Odpovědné osoby klubů a oddílů, organizátoři akcí a ostatní nájemci jsou na základě § 101 
odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů pověřeni ke koordinaci provádění 
opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví osob a postupů k jejich zajištění. Zároveň jsou povinni 
průběžně, včas a řádně přijímat a realizovat opatření na ochranu před nebezpečími a riziky možného 
ohrožení životů a zdraví osob, která vznikají nebo mohou vzniknout při jejich činnosti. Ochranná 
opatření musí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví pro všechny návštěvníky jejichž činnost odpovědná 
osoba organizuje. 

26. Nájemce zajistí, aby při jeho činnosti nebyly vykonány žádné práce a činnosti vystavujících 
osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. 

27. Nájemce je povinen zajistit seznámení svých pracovníků i spolupracujících externích subjektů 
se všemi místně platnými předpisy a pokyny k zajištění BOZP (například: Návštěvní řád sportovní haly, 
Provozní řád venkovních sportovišť, Provozní řád šaten, Dohoda o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, Protokol o převzetí sportoviště a šaten) a to v potřebném rozsahu. Provozovatel zařízení 
neodpovídá za škody a újmy vzniklé neinformovaností a porušením předpisů ze strany externích 
subjektů a dalších osob, které se podílí na akci organizátora. 

28. Všichni nájemci a návštěvníci areálu jsou plně odpovědni za svou činnost a chování s ohledem 
na dodržování pravidel požární ochrany a bezpečnosti osob, a to především s ohledem na: 

✔ přístupové a únikové cesty a prostory se zvýšeným nebezpečím možnosti vzniku úrazu a 
požáru, hlavní uzávěry energií  
✔ rozmístění přenosných hasicích přístrojů, požárních hydrantů, funkcí, systémem a umístěním 
čidel a manuálních tlačítek elektrické požární signalizace 

✔ povinnost dodržovat a respektovat bezpečnostní značení, výstražné signály a pokyny 
odpovědných zaměstnanců společnosti 
✔ povinnost pohybovat se pouze v prostorách vymezených odpovědnými zaměstnanci 
společnosti potřebných k jeho/jejich činnosti a zákazem manipulovat se strojním, elektrickým a jiným 
zařízením 

✔ zásadami požární bezpečnosti, požárními poplachovými směrnicemi, požárním evakuačním 
plánem, zásadami evakuace osob v objektu nebo na pracovišti, únikovými východy 

✔ zákazem vstupu na všechna pracoviště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a 
zákazem jejich donášky na pracoviště zejména v návaznosti na ustanovení zákoníku práce a zákona č. 
305/2009 Sb. 
✔ s umístěním lékárničky pro poskytnutí první pomoci. Lékárna je umístěna na recepci objektu. 
✔ s postupy pro provádění činností, především se zaměřením na činnosti ohrožující zdraví a život 
pracovníků 

 
29. V případě vzniku úrazu, havárie nebo požáru na pracovišti je povinen návštěvník tuto okolnost 
neprodleně oznámit na recepci objektu.  

30. Návštěvníci areálu jsou si vědomi umístění kamerového systému a souhlasí s provozováním 
kamerového systému. Souhlasí s uchováním a zpracováním kamerového záznamu a se zpracováním a 
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uchováním osobních a citlivých údajů zaznamenaných kamerovým systémem provozovaným a 
umístěným v areálu. 

Návštěvní řád Sportovní haly Sportovního centra Řepy nabývá platnosti a účinnosti dnem  1. dubna 
2020. 

   


