
  
    Město Hodkovice nad Mohelkou 
      nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 

 tel. 485 145 353, www.hodkovicenm.cz, mu@hodkovicenm.cz 

 
 

Zásady postupu při udělování tréninkových hodin ve SH v Hodkovicích n/M 

 

1. Základní a mateřská škola 

2. Tréninky dětí a mládeže místních spolků a organizací 

3. Tréninky dospělých místních spolků a organizací 

4. Sportující místní veřejnost 

5. Ostatní  

 

Ceník SH Hodkovice n/M   

 

SPORTOVNÍ HALA Sezóna 1. 10. - 30. 4.   Mimosezóna 1. 5. -

30. 9.  

Celá hrací plocha rozměr  

36 x 24  

1 hod. 520,- Kč 390,- Kč 

1/2 hrací plochy rozměr    

24 x 18 

1 hod. 260,- Kč 195,- Kč 

Turnaje dle dohody se 

správcem (hlavní hrací den 

sobota) 

 

8:00 – 20:00  

 
Hodinová sazba, dle 

trvání turnaje 

 
Hodinová sazba, dle 

trvání turnaje 

Přisvícení halogenovými 

svítidly ½ haly * 

1 hod. 200,- Kč 200,- Kč 

Přisvícení halogenovými 

svítidly celá hala * 

1 hod.  400,- Kč 400,- Kč 

 

BADMINTON  8:00 - 14:00 14:00 - 17:00  17:00 - 22:00 

1 kurt / 1 hodina 130,- Kč 170,- Kč 195,- Kč 

 

PŮJČOVNÉ 
1 ks na dobu 

pronájmu kurtu 

raketa 30,- Kč 

míček/košíček 10,- Kč 

míč (volejbal, fotbal, …) 20,- Kč 

Kuchyňka (při turnajích) 200,- Kč 

 

Při zapůjčení kuchyňky povinná záloha 1 000,- Kč. 

 

 

 

http://www.hodkovicenm.cz/


Vyúčtování a úhrada 

 

Správa haly eviduje a účtuje hodiny zaokrouhlené na 30 min. směrem nahoru a to i hodiny 

pouze objednané, pokud nebudou zrušeny v termínech (viz níže). Pravidelné tréninky jsou 

fakturovány měsíčně a platba je zaplacena převodem na účet nebo v hotovosti správci. 

Jednorázové pronájmy jsou hrazeny v hotovosti správci. Správce je povinen vždy vystavit 

doklad o zaplacení. 

 

Zrušení rezervovaných hodin / tréninků 

 

Pokud zodpovědné osoby nezruší sportovní akci (trénink) v dostatečném předstihu u správce 

SH, jsou hodiny účtovány dle následujících pravidel:  

• méně než 24 hodin před sjednaným termínem ve výši 100%, 

• méně než 48 hodin před sjednaným termínem ve výši 50%,  

• do 5 dní před sjednaným termínem ve výši 25%. 

• více než 5 dní před sjednaným termínem bez poplatku   

 

 

 

Tento ceník schválilo zastupitelstvo města dne 14.12.2022 usnesením č. 32/2ZM/12/2022 

Ceník je platný od 01.01.2023 

 

  

    

 

 

…………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 
* nevztahuje se na sporty pro které je toto osvětlení určené (stolní tenis) 


