
 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD STUDOVNY 
Objekt Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

m. č. 6.022, 17. listopadu 12, Olomouc 
Kontakt: Ing. Ondřej Kolář, e-mail: ondrej.kolar@upol.cz , tel.: 585 634 037 

Článek I. 
Přístupnost  

1. Studovna je umístěna v 6. nadzemním podlaží objektu Přírodovědecké fakulty, 17. listopadu 1192/12, který je ve vlastnictví Univerzity Palackého 
v Olomouci (dále jen „PřF“ nebo „UP“). Prostory jsou přístupné z nižších pater schodišti a výtahy; stejná místa slouží jako únikové cesty. Standardní 
provozní doba studovny je 6:00 – 21:00 v pracovní dny a je totožná s provozní dobou objektu. Přes studovnu je umožněn přístup do knihovny PřF. 

2. Studovna je přístupna všem studentům UP. 

3. Prostor objektu je v zájmu bezpečnosti a ochrany majetku monitorován kamerovým systémem se záznamem. Vstupem do prostor objektu osoba 
souhlasí s pořízením a zpracováním kamerového záznamu.  

4. Ve studovně je umožněno používat přenosný počítač, který má vlastní zdroj.  

5. Ve studovně je k dispozici bezdrátové připojení k Internetu a připojení k internetu přes připojovací kabel. 

6. Ve studovně jsou k dispozici stolní počítače, které návštěvník může využívat po přihlášení do systému. Přihlášení je stejné jako přihlášení studenta do 
Portálu.  

7. Za předměty vnesené uživateli v žádném případě nepřebírá odpovědnost. K odložení věcí slouží studentské skříňky umístěné v centrální části objektu. 
Výpůjčka klíčů od skříněk je umožněna na vrátnici objektu.   

Článek II. 
Dodržování návštěvního řádu 

1. Návštěvní řád studovny stanovuje závazná pravidla návštěvníků, kteří vstupují do studovny. 

2. Uživatelé jsou povinni řídit se tímto Návštěvním řádem studovny, návštěvním řádem objektu, Knihovním řádem UP, pravidly BOZP a požárním řádem, 
jakož i bezpečnostním a požárním značením a předpisy. V případě porušení norem slušného chování, nedodržení tohoto návštěvního řádu studovny, 
nedodržení bezpečnostních, požárních, hygienických předpisů, příkazů a pokynů odpovědných zaměstnanců může být návštěvník vykázán  z prostoru 
studovny.  

Článek III. 
Pravidla chování návštěvníků 

1. Návštěvníci shora uvedeného objektu se musí řídit pokyny odpovědných zaměstnanců objektu, a tyto pokyny dodržovat!  

2. Návštěvník, který svým zaviněním způsobí nebo zjistí v objektu jakoukoli škodu, je povinen tuto škodu okamžitě nahlásit na vrátnici budovy.  V případě 
svého zavinění je povinen vyčíslenou škodu uhradit majiteli objektu. 

3. Ve všech vnitřních prostorách objektu je uživatelům zakázáno kouřit a používat otevřený oheň. Je zakázáno vnášet do prostorů zbraně, výbušné látky, 
zábavní pyrotechniku, psychotropní či toxické látky, hořlaviny, látky zapáchající nebo jiné nebezpečné předměty a látky, které by mohly způsobit škodu 
na zdraví nebo majetku. 

4. Do prostor studovny je ZAKÁZÁNO vnášet potraviny, nápoje – v otevřených nádobách, případně další věci, které mohou poškodit majetek. 
Konzumovat jídlo a pití je možné jen k tomu vyhrazených prostorách objektu – v centrální části objektu. 

5. Do studovny není možné přivádět a vnášet zvířata, vyjma asistenčních, kteří musí být vždy v  doprovodu postižené osoby nebo cvičitele. 

6. Návštěvníci jsou povinni udržovat čistotu a pořádek. Není přípustné odhazovat odpadky, jinde než na místech k tomu určených, zavazují se třídit odpad 
do označených nádob. Návštěvníci jsou při pobytu v prostoru povinni:  

 dbát zvýšené opatrnosti a počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví, života nebo majetku nájemce, provozovatele anebo třetích osob  
 návštěvníkům je zakázáno zasahovat do jakýchkoliv technologických zařízení a rozvodů v prostorách 
 dodržovat klid. Hlasová komunikace prostřednictvím mobilních telefonů a jiných vnesených zařízení je ve studovně zakázána. 
 návštěvníkům je zakázáno přemísťovat mobiliář 
 návštěvníkům je zakázána jakákoli manipulace se stolními počítači 
 návštěvníci nesmí manipulovat s elektroinstalací umístěnou v podlahových krabicích 
 návštěvníci nesmí vstupovat okny na ochozy objektu 

7. V případě vzniku krizové situace (požár, únik chemických látek, náhlá povodeň apod.) a vyhlášení evakuace se všechny přítomné osoby řídí evakuačním 
plánem budovy, pokyny vedoucího evakuace, členů preventivní požární hlídky a následně pokyny velitele zasahující jednotky Hasičského záchranného 
sboru. 

8. Ostatní záležitosti výslovně neupravené tímto provozním řádem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. 

9. Návštěvníci jsou povinni neprodleně oznámit na vrátnici objektu porušování Návštěvního řádu studovny nebo situaci ohrožující bezpečí osob nebo 
majetku přítomných v objektu. 

 

 

 

V Olomouci dne  

  doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.                                                    
     děkan PřF UP  

https://www.upol.cz/nc/kontakty/vyhledavani/kontakt/empid/19238/

