
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD STARTUP VŠEM 
 
 

Vzhledem k tomu, že kapacita Sdílených služeb je omezená, je Člen povinen dodržovat 

pravidla StartUp VŠEM, chovat se v  prostorech ohleduplně, hospodárně a ekologicky, 
využívat služby způsobem a v rozsahu, který neomezuje nebo neobtěžuje ostatní členy 

centra. 



 
 

Provozní řád StartUp VŠEM 

 

 
Článek 1 

Základní ustanovení 
 

1. Využívání těchto prostor se řídí Provozním řádem.  

2. Provoz centra může být přerušen nebo omezen z důvodu nezbytné technické nebo 
softwarové údržby nebo v případě soukromé akce.  

3. Provozní doba centra je od pondělí do neděle v čase 8.00 - 18.00 hod.  

4. Provozní doba může být upravena v závislosti na státních svátcích, soukromých 

akcích, či z důvodu nutné technické úpravy/údržby prostor. 

5. Před příchodem do centra je Člen povinen se registrovat na čipovém terminálu, který  

je umístěn u dveří centra, a to prostřednictvím platného členského průkazu.   

6. Po ukončení práce je Člen povinen uvést prostor do původního stavu. 

7. Účelem pronajatého prostoru je poskytnutí příznivých podmínek pro nerušenou 

práci a je nutné dodržovat tato pravidla: 

a. Netelefonovat v prostoru, kde se nachází ostatní Členové. 

 
b. Nemluvit nahlas. Pro teamové porady slouží vlastní kancelář, případně 

zasedací místnost. 
 

c. Nepouštět hlasitou hudbu nebo vést telekonferenční hovory. 
 

d. Nekonzumovat v prostorách aromaticky výrazná jídla.  

 
Článek 2 

Úklid 
 

1. Členové jsou povinni udržovat ve všech prostorách pořádek. Členové v tomto 
smyslu odpovídají i za třetí osoby, které si do prostor StartUp VŠEM pozvali. 

 
2. Údržba podlahových krytin, hygienických zařízení, kanceláří, ostatních místností  

a společných prostor zajišťuje StartUp VŠEM a je zahrnuto v měsíčním poplatku. 

 
Článek 3 

Návštěvy 
 

1. Člen smí umožnit vstup do centra třetím osobám, které nejsou StartUp VŠEM 
v rámci provozních hodin.  

 
2. Při přijímání návštěv je Člen povinen: 

 

a. Být fyzicky přítomen v  centru po celou dobu, kdy se zde bude Návštěva 
nacházet; 

b. Osobně dohlížet na Návštěvu po celou dobu jejího pobytu v centru. 
c. Neposkytnout Návštěvě prostředky umožňující vstup do centra (vstupní 

karta). 
 

Článek 4 
Parkování 

 

1. V rámci StartUp VŠEM není možnost využívání parkovacího místa.  
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Článek 5 
Tisk 

 
1. Pro tisk je možné využít sdílenou tiskárnu v prvním patře budovy VŠEM. 

 

Článek 6 
Internet 

 
2. Člen musí při využívání internetového připojení v centru respektovat platné zákony 

ČR a nesmí provádět přes internetové připojení StartUp VŠEM aktivity, které by 
mohly vést k omezení poskytovaných internetových služeb (rozesílání spamu, 

spouštění robotů, provozování botnetů, skenování portů, apod.) 

3. Stahování/prohlížení takového obsahu, který je v rozporu s platnými zákony České 

republiky, v rozporu s všeobecnými dobrými mravy či zásadami slušnosti není 

dovoleno. 

4. Datový objem přenesených dat by neměl překročit běžné nároky Člena. Za běžné 

nároky se pro účely tohoto ujednání považuje 10Gb v obou směrech (souhrnná výše 
download a upload) za 1 měsíc na Člena. Je-li Členovi známo, že tuto tento limit 

v konkrétních případech nemůže dodržet, zavazuje se na takovou skutečnost 
StartUp VŠEM předem upozornit a to e-mailem na adresu: startup@vsem.cz. 

 
Článek 7 

Zasedací místnost a další prostory 

 
1. V centru jsou k dispozici následující zasedací místnosti: 

 Zasedací místnost  

 Velká a malá konferenční místnost 

 
2. V rámci nájemného je Člen oprávněn užívat pro nekomerční užití zasedací 

místnosti v neomezeném rozsahu s ohledem na potřeby ostatních Členů. 

3. Člen nesmí poskytnout zasedací místnosti nečlenům, aniž by zároveň sám zasedací 

místnost aktivně užíval. 

4. Člen není oprávněn podnajímat zasedací místnosti třetím osobám. 

5. Celodenní použití zasedacích místností je třeba vždy předem rezervovat, a to 

primárně prostřednictvím startup@vsem.cz. 

6. Člen si může rezervovat zasedací místnosti v rozsahu, který neomezí (nad 

přiměřenou míru) ostatní Členy. V případě rezervace v nepřiměřeném rozsahu je 
StartUp VŠEM oprávněn příslušnému Členovi zrušit rezervaci nebo časově omezit 

rozsah rezervací zasedacích místností. 

7. Prostory centra je možné využít pro natáčení nebo focení. V zasedacích místnostech 

je možné natáčet a fotit v rámci jejich využití po předchozí rezervaci bez omezení. 

Společné prostory centra, resp. jejich část, je možné komerčně využít k natáčení 
nebo focení pouze za poplatek a po domluvě se StartUp VŠEM, přičemž takové 

využití nesmí omezit běžný chod. Natáčení a focení Členy a jiných částech StartUp 
VŠEM pro nekomerční užití, v malém rozsahu a bez použití speciální techniky není 

zpoplatněno a souhlas StartUp VŠEM nevyžaduje (např. pořízení fotky Člena za 
pracovním stolem). Při natáčení a focení ve StartUp VŠEM musí být respektována 

práva Členů a osob nacházejících se v centru, přičemž pořizovat jejich záznamy 
nelze bez jejich souhlasu.  

8. Využití zasedacích místností a využití společných prostor StartUp VŠEM k natáčení 

osobami, které nejsou Členy, je zpoplatněno, a to dle individuální domluvy. 

mailto:startup@vsem.cz.


 
 

Provozní řád StartUp VŠEM 

 

Měsíční pronájem StartUp VŠEM 
 

 KLASIK STANDARD PREMIUM OFFICE 

Cena 
služeb/měsíc 

1.000 Kč 2.000Kč 3.000 Kč 4.000Kč/osoba 

Coworking 25 hod/měsíc 50hod/měsíc Neomezeně kancelář 

Přístup do 

sdílených prostor 

Ano Ano Ano Ano 

 

 Zasedací 

místnost 

Ne Ano 1x za měsíc neomezeně neomezeně 

Sleva na zasedací 
místnost 

Ne Ano Ano Ano 

Společenské akce Ano Ano Ano Ano 

Uzamykatelná 

skříňka 

Ano Ano Ano Ano 

Přístup po 

pracovní době 

- - Ano Ano 

Stálé pracovní 

místo 

- - - 

 

Ano 

Posilovna Ano Ano Ano Ano 

MOOC kurzy Ano Ano Ano Ano 

Poradna VŠEM Ano Ano Ano Ano 

 
Jednorázový pronájem StartUp VŠEM 

 

 Coworking Zasedací 
místnost 

Malá 
konferenční 

místnost 

Velká 
konferenční 

místnost 

Open 
space 

1 hod. 

veřejnost 

25 Kč 300 Kč 900 Kč 2.900 Kč 2.900 Kč 

4 hod. + 
členové 

200 Kč 1.500 Kč 4.500 Kč 8.000 Kč 8.000 Kč 

4 hod + 

veřejnost 

300 Kč 2.000 Kč 5.000 Kč 12.000 Kč 12.000 Kč 

 
9.  Pokud Člen ví, že nebude rezervovanou místnost potřebovat, je povinen  

rezervaci zrušit.  

10.  Storno poplatky za zrušení placené rezervace pro Členy (vyjádřené v % z poplatku 

za příslušnou rezervaci): 

 

Zrušení rezervace v časovém úseku (před 

termínem rezervace) 

Rezervace na méně než 2 

hodiny 

Na více než 2 

hodiny 

Více než 7 dní 0% 0% 

Více než 48 hodin 0% 50% 

Více než 24 hodin 50% 100% 

Méně než 24 hodin 100% 100% 
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Článek 8 

Závěrečná ustanovení 

1. Člen, který poruší povinnosti stanovené provozním řádem, může být 

dočasně nebo trvale zbaven svých členských práv. 

2. Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2015. 

 


