
Pokyny Pořadatele HC Sparta Praha a.s. 
(podmínky akce) 

 

Tyto Pokyny Pořadatele HC Sparta Praha a.s. (dále jen „Pokyny“) doplňují Návštěvní řád O2 
areny, dostupný zde: https://www.o2arena.cz/pro-navstevniky/pravidla-pro-navstevniky/ (dále 
jen „Návštěvní řád“), a to pro účely konání utkání v Extralize ledního hokeje České republiky 
v místě budovy O2 areny na adrese Českomoravská 2345/17a, 190 00 Praha 9 (dále jen „O2 
arena“), pořádané společností HC Sparta Praha a.s., IČO: 61860875, jako pořadatelem utkání 
(dále jen „Pořadatel“). Všechny osoby, které vstupují na pozemky a do prostor O2 areny při 
konání utkání v Extralize ledního hokeje České republiky (dále jen „Návštěvník“) jsou povinny 
se řídit kromě Návštěvního řádu O2 areny i těmito Pokyny:  
 

1. Návštěvník je povinen v odůvodněných případech (zejména při porušení Návštěvního 
řádu, Pokynů nebo v případě podezření, že mu byl uložen zákaz vstupu na zimní 
stadion) při vstupu i kdykoli během pobytu v O2 areně na vyzvání Pořadatele 
prostřednictvím pořadatelské služby prokázat svou totožnost. Pokud Návštěvník 
neuposlechne výzvy, je Pořadatel prostřednictvím pořadatelské služby oprávněn 
Návštěvníka do O2 areny nevpustit nebo ho z ní vyvést. 

2. Návštěvník je povinen podrobit se osobní bezpečnostní kontrole i kontrole svých 
zavazadel a jiných příslušenství s cílem zajistit bezpečnost osob i majetku v O2 areně. 
Kontrola může být provedena jak v rámci vstupní prohlídky, tak kdykoli během pobytu 
Návštěvníka v O2 areně. Pokud Návštěvník odmítne podrobit se kontrole, nebo pokud 
vnese nebo u něho bude nalezen některý ze zakázaných předmětů (zejména dle čl. 16 a 
17 Návštěvního řádu) či jiný předmět způsobilý narušit bezpečnost a pořádek v O2 
areně, je Pořadatel prostřednictvím pořadatelské služby oprávněn Návštěvníka do O2 
areny nevpustit nebo ho z ní vyvést, případně zabavit dotyčný předmět.   

3. Pořadatel je oprávněn uložit Návštěvníkovi časově ohraničený zákaz vstupu na akce 
Pořadatele do O2 areny v případě porušení Návštěvního řádu, Pokynů či jiného 
protiprávního jednání ve vnitřních prostorách i na přilehlých venkovních prostorách O2 
areny ze strany Návštěvníka, a to maximálně na dobu 8 měsíců. 

4. Pořadatel je oprávněn na akci pořádanou Pořadatelem odepřít vstup do O2 areny v zájmu 
zajištění bezpečnosti osobám:  

a. které představují bezpečnostní riziko pro pořádanou akci Pořadatele. 
b. kterým byl ze strany orgánů veřejné moci či ze strany pořadatelů obdobných 

akcí zakázán vstup na pořádanou akci či akci podobnou z důvodu jejich 
závadného chování. 

c. kterým byl ze strany jiných hokejových klubů působících na území České 
republiky zakázán vstup na zimní stadiony těchto klubů. 

5. Vstupem do O2 areny či na přilehlé pozemky O2 areny bere Návštěvník na vědomí, že 
mohou být zpracovávány jeho osobní údaje i bez jeho výslovného souhlasu, pokud je to 
nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Pořadatele 
a vlastníka/provozovatele O2 areny, a to za účelem zajištění bezpečnosti osob a ochrany 
majetku v O2 areně, zajištění dodržování pravidel akcí, pořádaných Pořadatelem, vč. 
následné kontroly a zamezení vstupu do O2 areny osobám, které se dopouštějí na 
zimních stadionech či v obdobných zařízeních porušování návštěvních řádů či jiného 
protiprávního jednání. Zpracování těchto údajů může provádět jak 



vlastník/provozovatel O2 areny, tak Pořadatel, případně mohou na tomto zpracování 
spolupracovat a údaje si vzájemně za uvedenými účely předávat. 

6. Informace o zpracování osobních údajů provozovatelem/vlastníkem O2 areny je 
uvedena zde: https://www.o2arena.cz/pro-navstevniky/ochrana-soukromi/.  

7. Pořadatel je oprávněn osobní údaje získané dle čl. 5 těchto Pokynů předávat za stejným 
účelem následujícím subjektům: Českému svazu ledního hokeje z.s., Asociaci 
profesionálních klubů ledního hokeje a dalším hokejovým klubům působícím na území 
České republiky (případně jejich nástupcům, ať už právním či organizačním).  

8. Návštěvník bere na vědomí, že v případě porušení Návštěvního řádu, Pokynů či jiného 
protiprávního jednání ve vnitřních prostorách i přilehlých venkovních prostorách O2 
areny bude Pořadatel pro účely zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku 
zpracovávat následující osobní údaje Návštěvníka: jméno, příjmení, datum narození, 
adresa místa pobytu, číslo dokladu totožnosti, fotografie, obrazové, obrazově zvukové 
či zvukové záznamy, popis jednání v rozporu s Návštěvním řádem, Pokyny či jiného 
protiprávního jednání a údaje o přijatých opatřeních a uložených sankcí. 

9. Návštěvník bere na vědomí, že kdykoliv během pobytu v O2 areně mohou být 
pořizovány fotografie, obrazové, obrazově zvukové a zvukové záznamy návštěvníků, 
protože O2 arena je monitorována kamerovým systémem. 

10. Návštěvník zakoupením vstupenky na utkání v Extralize ledního hokeje České 
republiky konané Pořadatelem v O2 areně vyjadřuje souhlas s těmito Pokyny a zavazuje 
se jimi řídit. 

 
 
 
Tyto pokyny platí do odvolání.  
 


