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POKYN ŘEDITELE ÚSTAVU CESA VUT V BRNĚ Č. 1/2022
CENÍK NÁJMŮ A TĚLOVÝCHOVNÝCH SLUŽEB VE SPORTOVNÍCH
ZAŘÍZENÍCH VUT V BRNĚ

Článek 1
Předmět úpravy
Tato vnitřní norma konkretizuje ceny za tělovýchovné služby ve sportovních zařízeních VUT, které
spravuje Centrum sportovních aktivit VUT v Brně (dále jen „CESA“), a postup při platbách. Ceny nájmů
jsou stanoveny přílohou tohoto Pokynu.
Tento Pokyn s účinností od 1.2.2022 nahrazuje Pokyn č. 2/2020.

Článek 2
Obecná ustanovení
Nabídka tělovýchovných služeb pro zdraví, relaxaci i kondici je určena pro studenty VUT nad rámec
volitelného předmětu tělesná výchova i pro širokou veřejnost a je zpoplatněna:
1. Tělovýchovné služby a nájmy jsou nabízeny jako volnočasové pohybové aktivity (dále jen
„VČA“) formou on-line rezervací, dlouhodobých objednávek nebo operativně po telefonické
domluvě.
2. Součástí celoroční nabídky jsou i pohybově vzdělávací programy pro dospělé, děti a seniory,
dle aktuální nabídky na webových stránkách CESA (www.cesa.vutbr.cz). Ceny za programy
jsou stanoveny na základě interní kalkulace.
3. Studentům a zaměstnancům VUT, sportovcům a široké veřejnosti slouží k rekreační,
tréninkové a závodní sportovní činnosti sportovní a tělovýchovná zařízení (dále jen „STZ“) VUT
v Brně. Správou těchto zařízení je pověřeno CESA a jeho technicko - provozní odbor (dále jen
„TPO“). Pro všechny osoby pohybující se ve sportovních areálech VUT a využívající
tělovýchovné a sportovní služby CESA jsou závazné Provozní řád sportovišť VUT a Doplňující
řády jednotlivých sportovišť (Směrnice č. 15/2017 a přílohy směrnice v aktuálním znění).

4. Provozní doba jednotlivých sportovních areálů VUT je většinou celoroční. Na sezónních
sportovištích (loděnice, tenisové kurty, atletický stadion) je provoz v období listopad – březen
omezen. V době prázdnin, v době konání velkých sportovních akcí a v době svátků je provozní
doba upravena speciální vyhláškou v aktualitách na webových stránkách CESA.

Článek 3
Informace o rezervaci tělovýchovných služeb
Volná sportoviště je možné si rezervovat on-line, nebo na základě objednávky:
1. Jednorázové pronájmy je možné rezervovat vždy 14 dnů předem, on-line na
http://www.cesa.vutbr.cz/verejnost/sportoviste.
- Jednorázové akce rezervované on-line na dobu delší než 2,0 hodiny jsou zabezpečeny
„Protokolem o převzetí sportoviště“ před zahájením akce.
- Účtována je cena nájmu celého sportoviště, nikoliv cena za jednotlivá hřiště/kurty
(miniturnaje v malé kopané, badmintonu, tenisu, aj. – pro více hráčů).
2. Dlouhodobé pronájmy jsou zabezpečovány na základě smlouvy s VUT v Brně a dle platného
ceníku.
Smlouva se uzavírá na základě elektronické objednávky (zadané minimálně 30 dnů předem)
s uvedením všech požadovaných informací přes objednávkový formulář na
www.cesa.vutbr.cz/verejnost/sportoviste.
- Dlouhodobé nájmy, pořádání sportovních a firemních akcí, lze konzultovat
s pověřeným pracovníkem TPO. Kontakty jsou uvedeny na webových stránkách CESA.
- Před pořádáním velkých akcí je nabízena možnost osobní prohlídky sportovních areálů
VUT v Brně (po telefonické domluvě).

Článek 4
Informace o cenách
Všechny ceny (vstupy, permanentky, nájmy) jsou uvedeny včetně DPH. Ceny jsou za 60 minut
tréninkové činnosti (1,0 hodina) pokud není uvedeno jinak.
1. Zvýhodněná cena pro studenta VUT je účtována jen na základě předložení studentského
průkazu s platnou validační známkou pro daný akademický rok (skupina/kolektivní sporty –
všichni účastníci musí být studenty VUT).
2. Ceny zápasů, závodů a sportovních akcí mohou být navýšeny v závislosti na požadavcích
pořadatele (zejména se jedná o počet sportovců, počet šaten, počet diváků, mobilní WC,
osvětlení, mimořádný svoz odpadu, technické zabezpečení akcí zaměstnanci TPO, aj.).
3. Vícedenní akce a akce s velkým počtem účastníků (nad 500 osob), vlastním mobiliářem apod.,
které využívají celý areál nebo více sportovišť, jsou zabezpečeny smlouvou s VUT v Brně a cena
za využití areálu je smluvní.
4. Platby probíhají bankovním převodem, v hotovosti nebo kartou na místě. Forma platby je
specifikována v propozicích akce, platném ceníku (dle přílohy), nebo je upravena smlouvou.
5. Objednané a včas nezrušené nájmy podléhají penalizaci (viz Smlouva o dlouhodobém
pronájmu) – zaúčtováno ve faktuře. Penalizace se vztahuje také na včas nezrušenou rezervaci
v systému on-line (6 hodin před začátkem lekce v objednaný den) – vyúčtováno při další
návštěvě sportoviště.

6. Předem nepovolené překročení objednané doby užívání sportoviště (tolerance 15 minut)
podléhá penalizaci ve výši platby za další hodinu/vstup navýšené o 15%.
7. Sezónní pronájmy (rezervace stálé hodiny) jsou hrazeny předem. V případě nepříznivého
počasí je, po předchozí domluvě s recepcí sportovního areálu, možný náhradní termín.
8. Umístění stánků s prodejem, mobilních WC, bannerů, reklamy musí být ošetřeno smlouvou
s VUT v Brně a projednáno s pracovníky TPO CESA. Pronájem plochy pro stánek nebo pro
umístění reklamy jsou zpoplatněny.

Článek 5
Informace o postupu při platbách za jednotlivé vstupy nebo za permanentky
Platby za jednotlivé vstupy nebo za permanentky se provádějí na recepcích, a to v hotovosti nebo
kartou:
1. Podle zákona o evidenci tržeb (§25), je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.
2. Vybrané recepce pro prodej tělovýchovných služeb jsou:
a. tělocvičny Purkyňova
b. Fit centrum Machina
c. Sportovní areál VUT pod Palackého vrchem
Kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách CESA.
3. Jednotlivé vstupy (studenti mimo zapsanou výuku i ve VČA a veřejnost ve VČA)
a. Zakoupení volných vstupů v hodinách označených v rozvrhu VČA je možné na
recepcích jednotlivých sportovních areálů.
b. S ohledem na omezené kapacity některých cvičebních sálů doporučujeme on-line
rezervace cvičebních míst.
4. Permanentky (platí u studentů VUT ve VČA i pro volná místa ve výuce; veřejnost jen ve VČA)
a. Doba platnosti permanentky je označena při prodeji
Vrácení adekvátní části peněz za nevybrané vstupy je možné pouze ze zdravotních důvodů po
předložení lékařské zprávy a bezprostředně po ukončení sportovní činnosti.

Článek 6
Ceníky nájmů a tělovýchovných služeb
Samostatnými přílohami tohoto Pokynu jsou Ceníky nájmů a tělovýchovných služeb ve sportovních
zařízeních VUT v Brně. Platnost ceníku je uvedena v příloze.
Příloha č. 1 Ceník jednotlivých vstupů a permanentek
Příloha č. 2 Ceník nájmů - tělocvičny Purkyňova
Příloha č. 3 Ceník nájmů - Fit Centrum Machina
Příloha č. 4 Ceník nájmů - Sportovní areál Pod Palackého vrchem
Příloha č. 5 Ceník nájmů - Loděnice
Příloha č. 6 Ceník doplňkových služeb ve všech areálech ve správě CESA
Příloha č. 7 Ceník vše pro zdraví
Příloha č. 8 Ceník ostatních prostor
Příloha č. 9 Ceník pro reklamní činnost
Příloha č. 10 Ceník pro služby technických a pedagogických pracovníků
Příloha č. 11 Ceník pro uplatnění slev
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