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Ceník služeb v SC Smilovice 

Název Poznámka 
Základní 

cena 
Mj 

Apartmán A1 (lůžko) 1×2+1 tj. max 3 hosté 580 Kč noc 

Apartmán A2 (lůžko) 1×2 tj. max 2 hosté 500 Kč noc 

Pokoj (lůžko, ubytování do dvou nocí) 1×16 / 1×6 / 1×5 / 4×4+1 tj. max 43+4 hostů 400 Kč noc 

Pokoj (lůžko, ubytování nad tři noci) 1×16 / 1×6 / 1×5 / 4×4+1 tj. max 43+4 hostů 350 Kč noc 

Pronájem společenského sálu   300 Kč hod. 

Pronájem společenského sálu (nad 8 hod.) celodenní akce typu svatba, ples apod. 3 000 Kč den 

Pronájem cvičebny (malý sál) včetně využití dvou šaten 200 Kč hod. 

Fotbalové hřiště hlavní včetně využití dvou šaten 1 600 Kč hod. 

Fotbalové hřiště vedlejší včetně využití dvou šaten 1 000 Kč hod. 

Tenisový kurt   140 Kč hod. 

Tenisový kurt (Po-Pá do 14 hod.)   100 Kč hod. 

Tenisový kurt (s osvětlením)   180 Kč hod. 

ČEZ hřiště (skupinové využití) včetně využití dvou šaten 300 Kč hod. 

ČEZ hřiště (osvětlení)   180 Kč hod. 

Sportovní hala včetně využití dvou šaten 660 Kč hod. 

Sportovní hala (polovina) včetně využití dvou šaten 440 Kč hod. 

Např. volejbalové a nohejbalové hřiště       

Sportovní hala (badminton/1 kurt) včetně využití dvou šaten 200 Kč hod. 

Sportovní hala (tenis) včetně využití dvou šaten 460 Kč hod. 

Sportovní hala (tenis, Po-Pá do 14 hod.)  včetně využití dvou šaten 320 Kč hod. 

Půjčovné (florbalová hokejka)   30 Kč ks 

Půjčovné (raketa na tenis/badminton a 3 míčky)   30 Kč ks 

Půjčovné (míč)   30 Kč ks 

Fotbalový, futsalový florbalový, basketbalový, volejbalový, nohejbalový a těžký míč 
(medicinbal) 

    

Půjčovné (rozlišovací dres)   20 Kč ks 

Tělocvična (herna stolního tenisu) včetně využití dvou šaten 400 Kč hod. 

Stůl na stolní tenis (v herně stolního tenisu) včetně využití dvou šaten 150 Kč hod. 

Půjčovné (stolní tenis – 2 pálky a 3 míčky)   30 Kč ks 

Šatna navíc platí pro všechny sportoviště 100 Kč ks 

Ztráta přístupové karty ke dveřím šatny   150 Kč ks 

Dlouhodobý pronájem sportovní haly, tělocvičny a cvičebny po dohodě s vedoucím Sportcentra Smilovice. 

Při zrušení rezervace sportoviště méně jak 24 hodin před začátkem rezervace je účtováno 30 % ze základní ceny 
pronájmu. 

Nevratná záloha při rezervaci pronájmu sálu ve výši 10 % min. 300 Kč. 

Organizované skupiny (alespoň 10 osob) ubytované v areálu Sportcentra mají po dobu svého pobytu možnost 
využití společenského sálu na 2 hod. denně zdarma. 
30% sleva pro místní spolky ze Smilovic (platí i pro celodenní akce). 

 

Účinnost ceníku je stanovena ode dne 1.1.2023.  
Schváleno zastupitelstvem obce Smilovice usnesením č. 16/2/2022 dne 19.12.2022. 
 

Ve Smilovicích dne 20.12.2022 
 

Bc. Martin Eschner v.r. 
starosta 


