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NÁZEV:  

Ceník služeb na sportoviště platný od 1.8.2016 
 

 

ANOTACE: 
PO SPORTIS předkládá nový ceník služeb na sportoviště platný od 1.8.2016. 
 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje nový ceník na sportoviště platný od 1.8.2016 dle 
předloženého návrhu. 
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Název materiálu:  Ceník služeb na sportoviště platný od 1.8.2016. 
 
Počet stran: 2 
Počet příloh: 4 
 
Popis: 
Ceník služeb na sportoviště je nedílnou součástí „Podmínek provozu sportovišť ve městě mimo 
školských zařízení a volnočasových aktivit příspěvkových organizací“(viz.příloha č.1). Vzhledem 
k tomu, že ceník se upravoval naposledy v roce 2011 s účinností od 1.1.2012, předkládám radě 
města současně platný ceník služeb na sportoviště (viz.příloha č.2) a návrh nového ceníku služeb 
na sportoviště s provedenými úpravami (viz.příloha č.3). Ceny na jiných zimních stadiónech 
předkládáme pro porovnání v příloze č.4. 
Nový ceník služeb byl navržen v souladu s řešením současného provozu zimního stadiónu a 
v souladu s cenami zimních stadiónů v okolí Žďáru nad Sázavou tak, aby se nezvyšovala dotace 
na provoz zimního stadiónu. Vzhledem k tomu, že ceník služeb v dnešní podobě již není aktuální, 
předkládám nový ceník s níže uvedenými změnami: 

- navrhujeme snížit základní částku za pronájem ledové plochy ve všední dny a večerní 
zvýhodnění posunout ze 22.00 hodiny na 21.00 hodinu 

- v sobotu a v neděli navrhujeme zachování současné ceny opět s časovou úpravou 
-  „Old boys“ je skupina bývalých hráčů, kteří v minulosti proslavili jméno žďárského hokeje a 

chodí pravidelně 1-2x týdně hrát hokej v časech, které jsou obvykle nevyužité, proto jim 
navrhujeme poskytnout slevu 20% ze základní ceny 

- zájemcům, kteří vyčerpají za měsíc 10 a více hodin, navrhujeme snížit cenu za pronájem o 
10 % 

- veřejné bruslení je v našem městě tradiční zábava a navrhujeme zvýšit vstupné o 5 Kč 
v kategorii nad 15 let (průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o cenu obvyklou na jiných 
zimních stadiónech) 

- u rychlobruslařského areálu navrhujeme doplnit položku osvětlení areálu, která v ceníku 
chyběla 

- na fotbalovém stadiónu navrhujeme úpravu za 1 hodinu osvětlení ze 400,-Kč na 420,-Kč 
- na tenisových kurtech doplňujeme do ceníku položku za 10 vstupů na permanentku, o 

kterou je větší zájem 
- z ceníku jsme vypustili některé položky, které nebyly využívány 

 
 
Geneze případu: 

 RM č.29 ze dne 12.12.2011, bod č.6, ve kterém je uvedeno, že rada města schvaluje ceník 

služeb na sportoviště platný od 1.1.2012 

 
Varianty návrhu usnesení: 
Rada města po projednání schvaluje nový ceník na sportoviště platný od 1.8.2016 dle 
předloženého návrhu. 
 
Doporučení předkladatele: 
PO SPORTIS doporučuje radě města schválit nový ceník služeb na sportoviště platný od 1.8.2016 
dle předloženého návrhu. 
 
 
Stanoviska:  

Materiál byl projednán s místostarostou města Ing.Klementem. 
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Podmínky provozu 
Podmínky provozu sportovišť ve městě mimo školských zařízení a volnočasových aktivit 
příspěvkových organizací. 

Pro žďárské tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které mají přidělené svazové či 
registrační číslo a zabezpečují pravidelnou sportovní a tělovýchovnou činnost dětí, mládeže a 
juniorů do 19 let věku včetně a nejméně jedno družstvo je zapojeno do pravidelné 
registrované soutěže. Pravidelnou sportovní a tělovýchovnou činností se rozumí nejméně 2 
sportovní (tréninkové) hodiny (120 minut) za týden pro toto jedno družstvo. 

l. Sportovní oddíly a kluby žďárských tělovýchovných jednot a sportovních klubů 

kategorie dětí, mládeže a juniorů 

• Tréninkové hodiny zdarma 
• Přátelská utkání zdarma 
• Mistrovská utkání zdarma 
• Turnaje 50% hodinové sazby 

kategorie dospělých 

• Tréninkové hodiny 50% hodinové sazby 
• Přátelská utkání 50% hodinové sazby 
• Mistrovská utkání zdarma 
• Turnaje 50% hodinové sazby 

II. Ostatní sportovci a veřejnost 

Financování provozu sportovišt' 

Na financování provozu sportovních zařízení bude Městem Žďár nad Sázavou poskytována 
provozní dotace, která bude doplňovat příjmy plynoucí z jednotlivých sportovišť. Provozními 
náklady se rozumí platby za spotřebovanou elektrickou energii, vodu, plyn, teplo, PHM, 
revize, drobný materiál k opravám a nezbytné služby k zajištění základního provozu. 
2.1. Příjmy plynoucí provozovatelům sportovišt' určené výhradně na dokrytí nákladů 
provozu sportovišt' zahrnují: 

• pronájem nebytových prostor 
• pronájem sportovních ploch 
• pronájem reklamních ploch sjednaný provozovatelem 

2. 2. Úhrada nákladů provozovatele sportovišt' 
Celkové provozní náklady budou hrazeny příjmy z provozu sportovních zařízení uvedených v 
bodě 2. 1. a z dotace na provoz poskytnuté Městem Žd'ár nad Sázavou. 
2.3. Nedílnou součástí těchto podmínek je Ceník služeb pro sportoviště schválený radou 
města Žd'ár nad Sázavou. 

Tyto Podmínky byly schváleny Radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne 19.9.2011 
s účinností od 1. 1.2012. Schválením těchto Podmínek pozbývají platnosti Podmínky města 
schválené RM dne 21. 7. 2003. 



SPORTIS, příspěvková organizace, Horní 22, 59101 L:ďár nad Sázavou 

Ceník služeb pro sportoviště platný od 1.1.2012 
V tASE POtET CENA 

NÁZEV SPORTOVI~T~ NEBO SLUŽBY OD - DO HODIN v Kč vč. DPH SLUŽBY V CEN~ 

ZIMNi STADiÓN 

[pronájem ledové plochy, turnaje 14.00 - 22.00 1 2500 šatny, časomíra, úprava ledu 

Ipronájem ledové plochy, turnaje 06.00 - 14.00 1 2000 šatrll, časomíra, úprava ledu 

Ipronájem ledové plochy, turnaje 22.00 - 24.00 1 2000 šat~ časomíra, úprava ledu 

trénink A týmu dle objednávk~ 1 50% šatna, úprava ledu 

"vesnická liga" soutěžní zápasy dle objednávky 1,5 2300 šatn}'. časomíra, úprava ledu 

"vesnická liga" ostatní dle objednávk~ 1 1800 šatn~, úprava ledu 

MEDIN (neděle) , Blažek 06.00 - 07.30 1,5 2500 šatna, úprava ledu 

"OLD BOYS" 22.00 - 24.00 1 1250 šatna, úprava ledu 

děti, mládel a juniofi do 19 let 

trénink, pfátelská a mistrovská utkání dle objednávky ZDARMA šatny, časomíra, úprava ledu 

turnaje dle objednávky 50% hodinové sazby šatny, časomíra, úprava ledu 

!základní školy 06 .00 - 14.00 1 ZDARMA šatna, úprava ledu 

stfední školy, mimožďárské školy Po-Pá 06.00 - 14.00 1 700 šatna, úprava ledu 

pfátelské zápasy dospělí ze ldáru n.S. dle objednávky 2,5 50% šatny, časomíra, úprava ledu 

vefejné bruslení děti do 10 let dle rozpisu 1,5 20 úprava ledu 

vefejné bruslení doprovod bez bruslí dle rozpisu 1,5 10 

vefejné bruslení všichni ostatní dle rozpisu 1,5 25 úprava ledu 

broušení bruslí x x 30 externě 

broušení nožů na rolbu x x 500 x 

pronájem plochy v létě bez ledu dle objednávky 1 300 x 

pronájem šatny dle objednávky 1 100 x 

pronájem časomíry samostatně dle objednávky 1 100 x 
pronájem posilovny dle objednávky 1 200 zrušeno 

RYCHLOBRUSLAŘSKÝ OVÁL 

pronájem celého areálu oválu 1-7 hodin dle objednávky 1 200 energie se hradí zvlášť 

pronájem celého areálu oválu 7 -24 hodin dle objednávky 24 1500 energie se hradí zvlášť 

pronájem celého areálu pro BOJ v zimě dle objednávky 24 O není započítána energie 

úprava dráhy rolbou v zimním období dle objednávky 1 150 úprava ledu 

FOTBALOVÝ STADiÓN 

pronájem pfírodní travnaté plochy dle objednávky 1 1000 šatna 

pronájem umělé trávy dle objednávky 1 1100 šatna 

rvšechny turnaje a ostatní zápasy dle objednávky 1 100% šatny 

všechny prátelské zápasy ldár n.S. dle objednávky 1 50% šatny 

osvětlení umělé trávy dle objednávky 1 400 elektrická energie 

TENISOVÉ KURTY 

tenisový kurt Pondělí-Pátek 08.00 - 14.00 1 100 šatna 

enisový kurt Pondělí-Pátek 14.00 - 20.00 1 120 šatna 

tenisový kurt Sobota-Neděle 08.00 - 20.00 1 120 šatna 

permanentka 08.00 - 20.00 20 1800 šatna 

SPORTl~ {} 
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SPORTIS, prrspěvková organizace, Hornr 22, 591 01 Lďár nad Sázavou 

Ceník služeb sportovišť platný od 1.8.2016 
"Podmlnky provozu sportovišť ve městě mimo školských zarízení a volnočasových aktivit 

příspěvkových organizací" platné od 1.1.2012 jsou nedílnou součástí tohoto ceníku . 

ČAS POČET CENA 

NÁZEV SLUŽBY PRONÁJMU HODIN v Kč vČ. DPH SLUŽBY V CEN~ 

ZIMNI STADION 

kategorie dospělých 

pronáiem ledové plochy sobota - neděle 06.00-14.00, po 21 .00 1 2000 šatny, časom f ra , úprava ledu 

pronájem ledové plochy sobota - neděle 1400-21 .00 1 2500 šatny, časom í ra , úprava ledu 

pronájem ledové plochy pondělf - pátek 06.00-1400, po 21 .00 1 1600 šatny, časomlra , úprava ledu 

pronájem ledové plochy pondělí - pátek 14.00 - 21 .00 1 2300 šatny, časomíra , úprava ledu 

tréninkové hodiny A tým dle objednávky 50 % hodinové sazby šatna, úprava ledu 

přátelská utkán í a turnaje dle objednávky 50 % hodinové sazby šatny, časomíra , úprava ledu 

místrovská utkání A tým dle ebjednávky zdarma šatny, časomíra , úprava ledu 

"OLO BOYS" dle objednávky 1 20% šatna, úprava ledu 

sleva při čerpání 1 O a více hodin měsíčně dle objednávky 1 10% šatny, časomíra , úprava ledu 

kategorie dětí , mládeže a juniorů do 19 let 

trénink, přátelská a mistrovská utkání dle objednávky ZDARMA šatny, časomíra , úprava ledu 

turnaje dle objednávky 50% hodinové sazby šatny, časom íra , úprava ledu 

základní školy, mateřské školy 06.00 - 14.00 1 ZDARMA šatna, úprava ledu 

střední školy , mimožďárské školy Po-Pá 06.00 - 14.00 1 700 šatna, úprava ledu 

veřejné bruslení děti do 15 fet dle rozpisu 1,5 20 úprava ledu 

veřejné bruslení doprovod bez bruslí dle rozpisu 1,5 10 x 

veřejné bruslení všichni ostatní dle rozpisu 1,5 30 úprava ledu 

pronájem plochy v létě bez ledu dle objednávky 1 300 x 

pronájem šatny dle objednávky 1 100 x 

RYCHLOBRUSLAŘSKÝ OVÁL 

pronájem celého areálu 1-7 hodin dfe objednávky 1 200 

pronájem celého areálu 7 -24 hodin dle objednávky 24 1500 

osvětlení areálu dle objednávky 1 240 elektrícká energie 

úprava dráhy rolbou v zímním období dle objednávky 1 150 úprava ledu 

FOTBALOVÝ STADIÓN 

pronájem přírodní travnaté plochy dle objednávky 1 1000 šatna 

pronájem umělé trávy dle objednávky 1 1100 šatna 

osvětlení umělé trávy dle objednávky 1 420 elektrická energie 

TENiSOVÉ KURTY 

tenisový kurt Pondělí-Pátek 09.00 - 14.00 1 100 šatna 

tenísový kurt Pondělí-Pátek 14.00 - 20 00 1 120 šatna 

tenisový kurt Sobota-Neděle 09.00 - 20.00 1 120 šatna 

permanentka 09.00 - 20.00 10 900 šatna 

permanentka 09.00 - 20.00 20 1800 šatna 
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Srovnávací tabulka ' ceníků zimních stadiónů 
- ŽĎár nad Sázavou Žďár nád Sázavou BavUekův Brod Bystfice n. Perntt. Hlinsko Chotěbof . Tfeble 

- název slUŽby čas v1užltlledové plochy O km/PO O km/ FO 32km/TS PO 26 km / s.r.o. 26 km / s.r.o. 30 km 1 s.r.o. 49 km/ o.s. 

. návrh cenlku Kěl1 h platný ceník Kěl1 h platný cenlk Kěl1h platný cenlk K~1h platný cenlk Ket1h platný cenlk Kt/1 h platný cenlk Kěl1h 

:>ronajem ledcvé plochy sobota - nedéle 06.00·14.00. od 21.00 2000 O O O O O O 

pronájem fedové plochy sobota - neděle 06.00-14.00 O 2000 1760 2200 1600 2000 2200 

pronájem ledové plochy sobota· neděle 14.00·21.00 2500 O O O 1600 O O 

pronájem ledové plochy sobota . neděle 14.00 ·22.00 O 2500 1760 2200 O 2000 2200 

pronájem ledové plochy pondělí · pálek 06.00 • 14.00, od 21.00 1600 O O O O O O 

pro;'lájem ledové p!ocI1y pondělí· pátek ,.... 06.00 -14.00 O 2000 1760 2000 1300 2000 2200 
i 
'pronajem ledove plochy ponděli . pátek 14.00 • 21.00 2300 O O O 1600 O O 

~)em ledové ploc.'ly pondělí - pátek 14.00·22.00 O 2500 1760 2000 O 2000 2200 

pronájem ledové plochy celý tYden 22.00 • 24.00 O 2000 1400 O O O O 

vesnická ho~ejcvá liga soutěž 1.5 hod. dle objednáv"'Y O 2300 O 3000 (1 a 3/4) 1800 (1a1/4) 1800 (1a1/4) O 

vesnická hokejová liga ostatni dle objednávky O 1800 O O O 2000 

MEDIN. Blažek 1.5 hod. neděle, pondělí O 2500 O O O O O 

HO:Oubek 1.5 hod. víkend O 2700 O O O O O 

Ok! Boys 22.00 • 24.00 sleva 20% 1250 O O O O O 

!čerpáni 10 a více hodin měsíčně dle objednávky sleva 10% O O 
I 

sleva 10% O O O 

vefejné bruslení děti do 10 let 1.5 hod. dle možností 20 do 15 let 20 20 do 15 let 30 do 15 let O 20 O 

!Veřejné bruslení doprovod bez bruslí dle možností 10 10 10 O O 10 20 

veřejné bruslení v~chni ostatní 1.5 hod. dle možností 30 25 30 40 20 HC 30 40 

základní školy pondělí - pátek 06.00·14.00 zdarma zdarma O 1000 10/ žák 200 10/ žák 
7. 

Istlední a mimoměstské ~oly po-pá 06.00 -14.00 700 700 ~ O 1000 10/ žák 15/ žák 10/ žák 

s 




