
 
 
Sportovní a výcvikový areál UAMK ČR 
ÚAMK Sport s.r.o. 
Zelené Předměstí – U Trojice 2822 
530 08 Pardubice 
IČO:26438917 

Poplatek za využití areálu a doplňkové služby. 

Pokud má objednavatel s provozovatelem na základě uzavřeného smluvního vztahu dohodnuté smluvní ceny, platí ceny smluvní. 
Provozovatel si vyhrazuje právo, ceny během roku upravovat, v závislosti na vývoji cenové politiky vstupních nákladů. 

Specifikace délky trvání akce: 

Začátek akce/činnosti – dle požadavku organizátora na areál. 
Konec akce/činnosti - po oficiálním ukončení akce a celkovém opuštění účastníků akce - areál. 
Doba vyhrazená pro aktivní činnost: 8.00 – 18.00 hod. 
 

Organizované akce.  Základní cena Specifikace 

Celkové využití areálu/ okruh, soc. zařízení a tech. zabezpečení, včetně pohotovostních poplatků. 
(mimo kluzného polygonu a venkovních elektrických přípojek) 

31 000,-Kč/ 10.hod. 
26 000,-Kč/ 10.hod. 

Pá - Ne +Sv. 
Po -Čt.. 

Využití pouze okruhu, včetně soc. zařízení-organ. akce, (mimo kluzného polygonu a ostatního  
technického zabezpečení) 

19 000,-Kč/ 10.hod. Pá – Ne + Sv. 

Využití pouze okruhu, včetně soc. zařízení-organ. akce. (mimo kluzného polygonu a ostatního  
technického zabezpečení).  

14 000,-Kč/ 10.hod. Po-Čt 

Denní pohotovostní poplatek.  Přípravné a úklidové práce před a po akci./  viz .Začátek a Konec 
akce. 

550,- Kč/ 1.hod. v době:06.-20. hod.         

Noční pohotovostní poplatek při akcích trvajících více jak 1 den, poplatek za dobu / noční klid. 2 500,- Kč. Paušál. .v době:20.-06. hod.         

Hromadný provoz – volný. Základní cena Specifikace 

Celkové využití areálu/ okruh, soc. zařízení a tech. zabezpečení, včetně pohotovostních poplatků. 
(mimo kluzného polygonu) 

poměrná částka, dle 
doby trvání. 

Pá - Ne +Sv. 
Po -Čt.. 

Využití pouze okruhu, včetně soc. zařízení-organ. akce. (mimo kluzného polygonu a ostatního  
technického zabezpečení).  

poměrná částka, dle 
doby trvání 

Pá - Ne +Sv. 

Využití pouze okruhu, včetně soc. zařízení-organ. akce. (mimo kluzného polygonu a ostatního  
technického zabezpečení).  

poměrná částka, dle 
doby trvání 

Po-Čt 

Denní pohotovostní poplatek.  Přípravné a úklidové práce před a po akci./  viz .Začátek a Konec 
akce.  

550,- Kč/ 1.hod. v době:06.-20. hod 

 



 

 

Výukový program. Základní cena Specifikace 

Využití areálu pro výuku autoškol / auto-moto bez cvičné dráhy  250,- Kč  
za každou započatou hodinu / 
za 1. vozidlo)  

Využití areálu pro výuku autoškol – moto – cvičná dráha   350,- Kč 
za každou započatou hodinu / 
za 1. vozidlo) 

Využití kluzného polygonu (včetně nájezdových komunikací, sociálního zařízení a obsluhy 
závlahy kluzné plochy).  

3 500,- Kč  za každou započatou hodinu  

Školící místnost 20 míst, včetně přilehlých sociálních zařízení. (jen pro výukový program). 3 000,- Kč   
pronájem/10. hod. – paušální 
poplatek 

 místnost 10 míst, včetně přilehlých sociálních zařízení (V případě celkového využití areálu, je 
již zahrnuto do ceny.) 

1 500,- Kč 
pronájem /10.hod. – paušální 
poplatek 

Doplňkový program- technické zabezpečení. V případě celkové využití areálu, je 
již zahrnuto do ceny. 

Základní cena Specifikace 

Signalizační vlajky.  150,- Kč/1 sada.  1. provozní den/10.hod 

Vysílačky. dle dohody  dle délky požadavku 

Ozvučení areálu  1 000,- Kč  1. provozní den/10.hod 

Venkovní elektrické přípojky. 20,-Kč./ jednotka.   dle počtu odebraných jednotek.   

Časoměrné zařízení: PC včetně programu, měř. smyčka, kontejnery. monitory. ( bez obsluhy) 4 500,- Kč 1. provozní den/10.hod 

Startovací a nájezdové světelné zařízení  
Měřič odpočtu kol s displejem 

250,- Kč 
600,- Kč  

1. provozní den/10.hod 

Silniční vymezovací kužely- plastové  50,- Kč/ks.  1. provozní den/10.hod 

Stanový přístřešek-uzavíratelný.  500,- Kč  1. provozní den/10.hod 

Video-audio zařízení - školící místnost  (jen pro výukový program).  1 000,- Kč  1. provozní den/10.hod 

Mobilní zábrany a bariery. (Pokud nejsou součástí okruhu).  150,- Kč/ks.  1. provozní den/10.hod 

 

Personální zabezpečení    

Odborné personální zabezpečení na požadovanou akci a výuku. (mimo správy a údržby 
areálu).  

dle dohody.  dle délky požadavku. 

 



Upozornění pro žadatele pronájmu. 

Zruší-li odběratel zadanou činnost v areálu, musí toto oznámit správě areálu a to: U ORGANIZOVANÝCH SPORTOVNÍCH AKCÍ minimálně 5. dnů před 

daným termínem konání, U OSTATNÍCH minimálně 2. dny před daným termínem. Za nesplnění této povinnosti si provozovatel vyhrazuje právo, 

požadovat po odběrateli poplatek za vynaložené náklady ve výši 70% ceny za požadovanou činnost. V případě, kdy jsou v den konání akce nepříznivé 

klimatické podmínky, které nedovolí z hlediska bezpečnosti účastníků činnost provádět, musí zrušení požadované činnosti odběratel nahlásit nejpozději 

do 9:00 hodin v den konání. Neučiní-li tak, bude uplatňována ze strany dodavatele výše uvedená sankce. 


