
  

PROVOZNÍ ŘÁD 

sportovní haly SportCenter Most, s.r.o. 

 

SportCenter Most s.r.o. 
se sídlem ul. Ke Koupališti 1257/4, 434 01 Most 

IČ: 07221533 

 

jako provozovatel objektu a správce majetku v něm umístěného vydává v zájmu řádné 

správy a ochrany majetku i podmínek pro provádění sportovní činnosti v tomto zařízení 

následující provozní řád. 

I. 

Základní ustanovení 

1.1 Provozní řád se vztahuje na všechny uživatele hřiště, tělocvičny a jejího příslušenství, a to 

včetně návštěvníků a diváků. Provozní řád tvoří nedílnou součást všech nájemních smluv 

uzavíraných s jednotlivými uživateli objektu. 

 

1.2 Pokud užívá tělocvičnu právnická osoba, za dodržování provozního řádu zodpovídá vždy 

statutární zástupce uživatele, který je povinen učinit příslušná interní opatření k jeho 

dodržování ve své organizaci. 

 

1.3 Návštěvníci a diváci vyjadřují svůj souhlas s dodržováním tohoto provozního řádu 

konkludentně – vstupem do objektu tělocvičny. 

 

II. 

Prevence škod 

2.1 Každý je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a na zdraví. 

2.2 Každý je povinen předcházet vzniku škod. 

 

III. 

Vstup do objektu 

3.1 Vstup do objektu je povolen pouze členům SportCenter Most, s.r.o., oprávněným osobám, 

členům právnických osob a sdružením, které mají uzavřenu platnou nájemní smlouvu se 

SportCenter Most, s.r.o., a to výhradně s osobou zodpovědnou za vedení dané cvičební hodiny 

a jen v době sjednané v nájemní smlouvě, dohodě anebo rozvrhu cvičení. Se souhlasem těchto 



  

organizací mohou do objektu vstupovat i účastníci jimi pořádaných akcí; za tyto osoby a jejich 

jednání pak nese odpovědnost taková organizace jako za své členy. Vstup mají povolen také 

oprávnění a předem ohlášení členové TJ Lokomotiva Most, z.s. 

 

3.2 Do areálu SportCenter Most, s.r.o. je zakázán vstup se zvířaty.  

 

IV. 

Čistota a pořádek v objektu 

 

4.1 V objektu je provozovatelem zajištěn pravidelný úklid. 

4.2 Je povinností každého uživatele objektu v maximální míře přispět k udržování čistoty                     

a pořádku ve všech prostorách objektu i okolí. 

4.3 Vstup do sálu tělocvičny je povolen zásadně po přezutí. Zakazuje se používat sportovní 

obuv opatřenou kolíky nebo černou gumovou podrážkou. 

4.4 V průběhu cvičební jednotky musejí být vchodové dveře zavřeny, aby nebyl možný 

nekontrolovatelný vstup do objektu. 

4.5 Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny správce objektu a dalších činovníků SportCenter 

Most, s.r.o. 

V. 

Provoz tělocvičny 

 

5.1 Nářadí a náčiní se musí nést nad povrchem podlahy tak, aby nedocházelo k poškozování 

podlahy (rýhy v povrchu, černé čáry, atd.) nebo nadměrnému opotřebení nářadí a náčiní (např. 

tahání žíněnek po podlaze).  

5.2 Nářadí a náčiní si organizace zapůjčují se souhlasem SportCenter Most, s.ro. Toto nářadí 

náčiní musí být opět vráceno na určené místo v nářaďovně.  

5.3 Osvětlení tělocvičny ovládají pouze osoby pověřené SportCenter Most, s.r.o., ti rovněž 

určují potřebnou intenzitu osvětlení. Před odchodem musí být všechna světla zhasnuta, pokud 

bezprostředně nenavazuje další cvičební jednotka. 

5.4 Otevírání oken k větrání provádějí pouze pověřené osoby SportCenter Most, s.r.o. Ti před 

odchodem z tělocvičny zkontrolují, zda jsou všechna okna uzavřena. 

5.5 Jakékoliv škody na zařízení objektu jsou vedoucí cvičební jednotky povinni okamžitě 

oznámit správci objektu, který je vyhodnotí a navrhne řešení. Pokud tak neučiní, vystavují se 

riziku právního řešení škody. 

5.6 Každý uživatel zodpovídá v plném rozsahu za závady, které po něm budou zjištěny jiným 

uživatelem a nebudou nahlášeni správci, a je povinen jejich odstranění uhradit do deseti 

pracovních dnů od výzvy provozovatele. 



  

 

5.7 Před odchodem se správce ujistí, že všude na sociálních zařízeních (WC a sprchy) je 

zastavena voda. 

5.8 Regulaci topení řeší výhradně SportCenter Most, s.r.o. 

 

VI. 

Provoz hřiště 

6.1 Na hřiště je vstup povolen pouze oprávněným osobám a to jen v doprovodu vedoucího 

cvičební jednotky. 

VII. 

Protipožární prevence 

7.1 K zabezpečení protipožární prevence jsou vydány a viditelně umístěny zvláštní směrnice. 

Je povinností všech se s nimi seznámit a dodržovat je. 

 

7.2 Zakazuje se kouření v celém objektu. 

VIII. 

Prevence úrazů 

8.1 Všichni návštěvníci jsou povinni se chovat v celém objektu tak, aby neohrožovali své zdraví 

a zdraví jiných osob.  

8.2 V prostorách celého objektu (tělocvična, šatny, sociální zařízení, chodby, přilehlé venkovní 

prostory) je přísný zákaz požívání alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek. 

Cvičení pod vlivem omamných a psychotropních látek je přísně zakázáno. 

8.3 Všichni vedoucí cvičební jednotky musí být řádně vyškoleni o zásadách první pomoci, 

kterou jsou v případě potřeby povinni poskytnout. K ošetření zranění slouží lékárnička, která je 

organizacím přístupná u správce objektu.  Za ošetření zodpovídá vedoucí cvičební jednotky. 

 

IX. 

Odpovědnost za škodu 

9.1 Každý odpovídá provozovateli za škodu, kterou způsobil svým jednáním. Odpovědnost za 

škodu se řídí platným občanským zákoníkem.  

9.2 Za škodu na věcech vnesených a odložených odpovídá nájemce či pořadatel sportovní či 

kulturní akce. 

9.3 Cenné věci (mobilní telefony, peníze, řetízky, hodinky, atd.) je zakázáno nechávat na 

šatnách. 

 

 

 



  

X. 

Sankce za nesplnění povinnosti 

10.1 Pokud nájemce či uživatel nesplní některou svou povinnost tohoto provozního řádu, je za 

každé jednotlivé porušení povinnosti povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 

500,- Kč (pět set korun českých), a to do tří dnů ode dne porušení povinnosti. 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

11.1 Všichni vedoucí cvičební jednotky a zodpovědné osoby za cvičení jsou povinni seznámit 

své členy s provozním řádem a vyžadovat od nich jeho dodržování. 

11.2 Všichni účastníci cvičební jednotky jsou povinni řídit se pokyny vedoucího cvičební 

jednotky. 

11.3 Provozovatel není zodpovědný za škody na zdraví či majetku účastníků, které vzniknou                   

v důsledku nedodržení ustanovení tohoto řádu. 

11.4 Nájemce je povinen uhradit náhradu škod, která vzniknou v důsledku nedodržení 

ustanovení tohoto řádu. 

11.5 V případě kdy je jakýmkoli způsobem zamezeno dodržování jakékoli části provozního 

řádu, je uživatel objektu povinen kontaktovat správce případně zástupce vedení SportCenter 

Most, s.r.o. 

11.6 V případě nejasností či sporu rozhoduje vedení SportCenter Most, s.r.o. 

11.7 V ostatním se práva a povinnosti uživatelů řídí právním řádem České republiky. 

11.8 Tento provozní řád vstupuje v účinnost dne 1. 7. 2018 

 

Kontakty: 

SportCenter Most, s.r.o., ul. Ke Koupališti 1257/4, 434 01 Most, e-mail: 

SportCenter@centrum.cz, tel.: +420 604 856 163, +420 722 427 881. 

 

 

 

V Mostě dne 1. 7. 2018 

 

 

 

 

…………………………………..                                  ………………………………….. 

       Veronika Brožkovcová                                                     Veronika Dobiášová                                          

 

www.sportcentermost.cz 


