
 

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO A 
UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 
Zimního stadionu města Plzně  

 

Část první: Úvodní ustanovení 
1)  Ubytovací zařízení je určeno pro ubytování jednotlivců i skupin (výprav apod.). Je 

přístupno do 22 hod. a je nutno jej opustit nejdéle do 10 hod. ráno (úklid pokojů), pokud 
nebylo předem dohodnuto jinak. Dlouhodobé ubytování jednotlivců a skupin povoluje 
pouze koordinátor sportovního a ubytovacího zařízení nebo jeho zástupce (služba v 
recepci ubytovacího zařízení). 

2)  Zřizovatelem a provozovatelem sportovního a ubytovacího zařízení je HOCKEY CLUB 
PLZEŇ 1929., Štefánikovo náměstí 2592/1a, 301 00 Plzeň, https://www.hcplzen.cz. 

3) Ubytovací zařízení není přístupné veřejnosti. Vstup do ubytovacího zařízení není povolen 
návštěvám ubytovaných. 

4)  Ke vstupu do sportovního a ubytovacího zařízení slouží hlavní vchod z Třebízského ulice 
vedle tréninkové haly zimního stadionu. Vstup je opatřen systémem elektronické 
kontroly. Při vstupu nebo při odchodu ze sportovního a ubytovacího zařízení musí být 
vstupní dveře po průchodu opět řádně uzavřeny, aby se do budovy nedostala 
neoprávněná osoba. Vjezd a parkování vozidel je možný v prostoru parkoviště u 
tréninkové haly. 

Část druhá: Podmínky a druhy ubytování 
1)  Ubytování lze poskytnout dlouhodobě členům Regionální plzeňské hokejové akademie, 

trenérům, popř. ostatním zaměstnancům hokejového klubu. 

2)  Krátkodobé ubytování lze poskytnout jednotlivcům i skupinám (výpravám apod.) z oblasti 
sportovní nebo školské v rámci volné kapacity. 

3)  Ubytování se sjednává telefonicky na tel. č. +420 378 015 037 nebo písemně na emailu 
strucek@hcplzen1929.cz minimálně 3 dny před nástupem na ubytování. Při ubytování 
více osob (sportovní zápasy, soustředění, soutěže, školení, semináře) se požadavky zasílají 
písemně. V žádosti se uvádí seznam ubytovaných osob (včetně čísla občanského průkazu 
nebo jiného dokladu). Pokoje musí být obsazeny v plné kapacitě. V případě obsazení 
pokoje 1 osobou hradí ubytovaný poplatek i za volné lůžko pronajatého pokoje, pokud 
nebylo dohodnuto jinak. 

4)  V ubytovacím zařízení předá koordinátor ubytovacího zařízení nebo služba v recepci 
každému ubytovanému  daný pokoj a čip ke vstupu na pokoj a do budovy. Před odjezdem 
z ubytovacího zařízení je každý ubytovaný povinen předat pokoj a čip koordinátorovi nebo 
službě v recepci.   

5)  Ztráta čipu (klíče) je účtována ve výši 300 Kč.  

6) Ložní prádlo je součástí vybavení pokoje a je uloženo odděleně v samostatných 
místnostech. Ručníky jsou součástí vybavení sociálního zařízení za poplatek.   

7) Ubytovaní jsou povinni mezi sebou a vůči pracovníkům ubytovacího zařízení dodržovat 
pravidla slušného občanského chování, zachovávat kázeň tak, aby všem ubytovaným byl 
zaručen potřebný klid a odpočinek. Každý ubytovaný musí dbát na čistotu a respektovat 
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zdravotní, bezpečnostní a požární předpisy. Hořlavé a lehce zápalné látky nesmějí být v 
ubytovacím zařízení ukládány. Hazardní hry jsou v ubytovacím zařízení zakázány. V celém 
areálu sportovního a ubytovacího zařízení platí zákaz kouření. Platí zákaz vodění a vnášení 
zvířat do areálu sportovního a ubytovacího zařízení. Je zakázáno jakékoliv rušení nočního 
klidu v době od 22 hod. do 06 hod. následujícího dne. Při nerespektování Provozního řádu 
a Ubytovacího řádu má právo koordinátor nebo jeho zástupce vykázat jednotlivce či celou 
skupinu z ubytovacího zařízení bez náhrady. 

8) Na pokojích není dovoleno používat elektrické spotřebiče vyjma nízkopříkonových např. 
PC, vysoušeč vlasů, holicí strojek, atd.) Za osobní cenné předmět a šperky provozovatel 
ubytovacího zařízení neručí. 

9)  Ubytovaný odpovídá za poškození ubytovacího zařízení nebo jeho součásti jakož i za 
ztrátu a poškození vlastním zaviněním. Jakékoliv poškození nebo ztrátu je ubytovaný 
povinen nahlásit koordinátorovi ubytovacího zařízení a dohodnout se s ním na náhradě 
škody.  

10)  Vstup cizích osob, tj. osob nepřihlášených v ubytovacím zařízení není dovoleno. 

11)  V pokojích a chodbách ubytovacího zařízení není dovoleno uschovávat jízdní kola, lyže 
apod. K tomuto účelu může být vyhrazen prostor v areálu zimního stadionu. 

Část třetí: Poplatky a úhrady 
1)  Cena za lůžko a noc je dle platného ceníku. Při zrušení závazné objednávky rezervace lůžek 

se účtují storno poplatky: 

• do 30 dnů před plněním objednávky - bez poplatku 

• do 10 dnů před plněním objednávky - 30% ze stanovené ceny 

• do 3 dnů před plněním objednávky - 75% ze stanovené ceny 

• bez zrušení před plněním objednávky - 100% ze stanovené ceny 

2)  Zrušení objednávky musí být písemné a jako rozhodující datum je bráno podací razítko 
poštovního úřadu nebo datum doručení. 

Část čtvrtá: Společná a závěrečná ustanovení 
1)  V případě mimořádných událostí je každý povinen řídit se pokyny stanovenými v požárním 

řádu, požárních poplachových směrnicích a požárním evakuačním plánu, které jsou                
v prostorách sportovního a ubytovacího zařízení. Všichni jsou povinni uposlechnout 
pokynů velitele zásahu s cílem minimalizovat možné vzniklé škody na životech, zdraví 
nebo majetku. 

2)  V případě havárie nebo poruchy se vyrozumívá koordinátor sportovního a ubytovacího 
zařízení nebo se vyžaduje pomoc prostřednictvím telefonních čísel havarijních služeb                   
v prostorách sportovního a ubytovacího zařízení.  

3)  Na recepci sportovního a ubytovacího zařízení je vedena ubytovací kniha a za její vedení 
a vedení písemností dle platné právní úpravy odpovídá koordinátor a služba na recepci. 

 

V Plzni 1. 9. 2020                                                          

      

                JUDr. František Mynařík 
                                                                                            1. místopředseda představenstva  
                                                                                                   HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929      


