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Směrnice č. 4 - o vstupném a návštěvním řádu na utkání HC STADION CHEB 
na sezónu 2022/23 

 
  Směrnice o vstupném na utkání II. Ligy ČR HC STADION CHEB na sezónu 2022/23 je 
vydávána výkonným výborem HC STADION CHEB. V souladu s ustanovením čl. V odst. 1 písm. c) Stanov 
HC STADION CHEB, spolek schválených členskou schůzí HC STADION CHEB dne 5. 5. 2015 (dále jen 
Stanovy) představuje vstupné na utkání nedílnou součást jeho finančního příjmu/zdroje majetku.  
 

Článek 1 
Základní ustanovení 

 
1.1. Výkonný výbor HC STADION CHEB tuto směrnici upravuje typy vstupného, jeho výši a způsob 

úhrady.  
 
1.2. Jednorázové vstupné platí vždy na dané domácí utkání. Permanentní vstupenka platí na všechna 

domácí utkání základní části (19 domácích zápasů) a na přípravné zápasy. 
 
1.3. Permanentní vstupenka je nepřenosná. Její zneužití může mít za následek odebrání všech výhod 

s ní spojených.  
 
1.4. Podmínkou pro poskytnutí zvýhodněného vstupného pro členy klubu, je splnění všech povinností 

vyplývající ze stanov Klubu. 
 

Článek 2 
Výše vstupného 

 
2.1. Výše vstupného na sezónu 2022/23 se stanovuje takto: 
 
 a) Jednorázové vstupenky:   

Dospělí   80,- Kč 
Děti (do 18ti let)  40,- Kč 
Senioři (nad 65 let)  40,- Kč 
Majitelé průkazu ZTP  ZDARMA 
Děti do 130 cm výšky  ZDARMA  * s doprovodem platné vstupenky dospělého 

 b)   Permanentní vstupenka: 
Dospělí   980,- Kč 
Senioři (nad 65 let)  590,- Kč 

 c) Permanentní vstupenka pro členy klubu: 
   Dospělí   ZDARMA * po předložení průkazu člena 

Děti    ZDARMA * po předložení průkazu člena 
   Rodič člena   590,- Kč 
    

 
Článek 3 

Koupě a způsob úhrady vstupenky 
 

3.1. Jednorázové vstupné je možné zakoupit 1 hodinu začátkem utkání přímo na pokladně u vstupu na 
zimní stadion. Při koupi vstupenek na pokladně nelze použít platební karty.  
 

3.2. Permanentní vstupenku lze objednat e-mailem na info@hcstadioncheb.cz. Platbu lze uskutečnit 
převodem na bankovní účet HC STADION CHEB vedený u České spořitelny, a.s. číslo účtu: 615 012 
6319 / 0800, nebo v hotovosti na pokladním místě, tj. v sídle HC STADION CHEB (u sekretáře 
klubu). 
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Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

 
4.1. Osoby provádějící kontrolu diváků domácích utkání II. Liga ČR klubu HC STADION CHEB mají tyto 

pravomoce a smějí kontrolovat diváky, aby dodržovali tyto povinnosti: 
 
a) povinnost návštěvníka při vstupu na zimní stadion (ZS) bez vyzvání ukázat vstupenku nebo jiný 
doklad opravňující jej ke vstupu - v případě nesplnění této povinnosti možnost sankce spočívající 
v nevpuštění na ZS; 
b) povinnost návštěvníka při vstupu a v odůvodněných případech (např. podezření, že dané osobě 
byl uložen zákaz vstupu na ZS nebo v případě porušení návštěvního řádu) i kdykoliv během 
pobytu na ZS na vyzvání pořadatelské služby prokázat svou totožnost - v případě nesplnění této 
povinnosti možnost sankce spočívající v nevpuštění na ZS či vyvedení ze ZS; 
c) povinnost návštěvníka strpět vstupní kontrolu a prohlídku při vstupu na ZS a kdykoliv během 
pobytu na ZS; tato prohlídka je zaměřena na dodržování zákazu nevhodných předmětů a 
minimalizaci rizik na ZS - v případě nesplnění této povinnosti možnost sankce spočívající v 
nevpuštění na ZS, vyvedení ze ZS, či zabavení nevhodného předmětu; 
d) Klub má oprávnění uložit v případě porušení příslušných ustanovení návštěvního řádu ze 
strany návštěvníka časově ohraničený zákaz vstupu, a to v zájmu zajištění bezpečnosti a pořádku 
na sportovních akcích pořádaných klubem HC STADION CHEB; 
e) Klub má oprávnění odepřít vstup na ZS vedle osob, které nemají vstupenku či se odmítnou 
podrobit vstupní kontrole či prohlídce, také osobám, které představují bezpečnostní riziko pro 
pořádanou akci, osobám, kterým byl ze strany orgánů veřejné moci či ze strany pořadatelů 
obdobných akcí zakázán vstup na pořádanou akci či akce obdobné z důvodu jejich závadného 
chování na obdobných akcích, a dále osobám, kterým byl ze strany jiných Klubů zakázán vstup na 
zimní stadiony těchto Klubů; 
f) Klub v zájmu zajištění bezpečnosti a pořádku na sportovních akcích pořádaných na ZS má 
oprávnění v případě, že návštěvník hokejového utkání porušuje návštěvní řád svým chováním, 
např. podněcuje k negativním reakcím ostatní diváky, nerespektuje zásady slušného chování, 
nerespektuje pokyny pořadatelské služby, svým jednáním ohrožuje ostatní diváky, svým jednáním 
ničí majetek a vybavení ZS atd. Klub na základě těchto jednání má možnost sankce spočívající ve 
vyvedení ze  ZS, zjištění totožnosti osoby, zabavení předmětů, které nejsou povoleny vnášet do 
prostor hlediště ZS; 
g) zakazuje se vnášení typově určených předmětů na ZS, např. zbraně, deštníky, dřevěné, kovové, 
či jinak neohebné tyče, lahve všeho druhu, kufry apod. - v případě porušení zákazu možnost 
sankce spočívající v nevpuštění na ZS, vyvedení ze ZS, či zabavení nevhodného předmětu; 
h) Klub má právo zpracovávat osobní údaje návštěvníků i bez jejich výslovného souhlasu, pokud je 
to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Klubu, a to za účelem zajištění 
bezpečnosti osob a ochrany majetku ZS a zamezení vstupu na zimní stadiony osobám, které se 
dopouštějí na zimních stadionech či v obdobných zařízeních porušování návštěvních řádů či jiného 
protiprávního jednání; 
i) Klub může předávat tyto osobní údaje za stejným účelem třetím osobám, a to ČSLH, dalším 
Klubům, jako dalším správcům; 
j) Klub je oprávněn zpracovávat u osob, které se na ZS dopustily porušení návštěvního řádu, či 
jiného protiprávního jednání následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa 
místa pobytu, číslo dokladu totožnosti, fotografie, obrazové, obrazově zvukové či zvukové 
záznamy, popis jednání, které je považováno za jednání v rozporu s návštěvním řádem či za 
jednání protiprávní z jiného důvodu, a údaje o přijatých opatřeních a uložených trestech; 
k) Kdykoliv během pobytu v prostorách ZS mohou být pořizovány fotografie, obrazové, obrazově 
zvukové a zvukové záznamy návštěvníků; 
l) návštěvník ZS je povinen respektovat pokyny pořadatelské služby a bezpečnostní agentury, 
která dohlíží na bezpečnost a pořádek na ZS; 
m) návštěvník, který má zlevněnou vstupenku, vchází na ZS vstupem k tomu určeným a touto 
vstupenkou se prokazuje pouze osoba, které využila slevu na základě klubem stanovených 
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podmínek. Tyto osoby se na vyžádání pořadatelské a bezpečnostní služby prokážou platným 
průkazem, na jehož základě byla sleva poskytnuta. V případě nesprávně využité slevy si HC 
STADION CHEB vyhrazuje právo toto jednání považovat za podvodné a osobě s takto zneužitou 
vstupenkou prostřednictvím pořadatelské a bezpečnostní služby může zabránit vstupu a daná 
osoba může být vyvedena ze ZS bez nároku na vrácení peněz. Vykázaná osoba může ale doplatit 
částku do plné výše vstupenky a poté následně vpuštěna na ZS; 
n) návštěvník hokejového utkání na ZS je povinen dodržovat v prostorách ZS čistotu a pořádek, a 
nepoškozovat vnitřní zařízení; 

 
4.2. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 
 
 
 
V Chebu, dne 12. 04. 2022 
 
      
 
 
 
 

_________________________  _______________________ 
David Speierl             Josef Krutina 

předseda klubu  sekretář klubu 


