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Vnitřní předpis č. 2014-005 

Pravidla pro využívání a rezervaci tělocvičny  
ÚTIA AV ČR, v.v.i. 

 
 

1. Tělocvična ÚTIA byla vybudována z prostředků ústavu s cílem poskytnout 
prostor pro sportovní vyžití zaměstnanců a přispět tak ke zlepšení jejich 
fyzické kondice, zdraví a v důsledku i pracovního výkonu. 

2. Tělocvična ÚTIA je umístěna ve 2. suterénu. Používání tělocvičny je pro 
zaměstnance ÚTIA a jimi přivedené hosty bezplatné. Používání tělocvičny 
jinými osobami nebo organizacemi není dovoleno. Výjimky lze případně 
dohodnout s vedením ústavu.  

3. Tělocvična je určena a vybavena především pro badminton a stolní tenis. Dále 
lze provozovat gymnastiku, relaxační cvičení, posilování apod. Tělocvična 
není vybavena na míčové sporty, jejich provozování je zakázáno (jedná se 
zejména o fotbal, volejbal a basketbal).  

4. Vstup do tělocvičny je výhradně v sálové obuvi s nebarvící podrážkou, 
případně bez obuvi. Vstup ve venkovní obuvi je přísně zakázán. 

5. V tělocvičně a ve skladu nářadí je zákaz konzumace jídla a otevírání oken. 
6. Zájemce o využití tělocvičny si zarezervuje požadovanou dobu v rezervačním 

systému na adrese 
http://hubnemes.utia.cas.cz/month.php?year=2014&month=06   
Při rezervaci je třeba uvést jméno a případně do poznámky druh sportu. 
Rezervace bez jména je neplatná. Tělocvična je rozdělena na dvě poloviny 
označované jako Kurt 1 a Kurt 2. Každou z nich lze zarezervovat odděleně. 
Klíče si před použitím uživatel vyzvedne na vrátnici a po použití je buď předá 
bezprostředně navazujícímu uživateli tělocvičny, nebo odevzdá zpět na 
vrátnici. Použití tělocvičny bez záznamu v rezervačním systému je zakázáno. 

7. Oba kurty lze používat jak na badminton, tak i na stolní tenis. Aby se 
minimalizovala zbytečná manipulace s vybavením, je Kurt 1 určen primárně na 
badminton a Kurt 2 na stolní tenis. Vybavení na tyto sporty je na kurtech 
umístěno trvale a neuklízí se. Pokud chce někdo kurt užívat k jiným aktivitám 
a potřebuje vybavení dočasně odstranit, musí  poté vrátit kurt do původního 
stavu. Vybavení, které není trvale umístěno na kurtech, se ukládá do skladu 
nářadí. 

8. Tělocvična se přejímá i předává uklizená, tj. veškeré vybavení je uživatel 
povinen uklidit do skladu vedle tělocvičny.  

9. Tělocvičnu je možno využívat nepřetržitě 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. 
Z pohledu zákoníku práce není využívání tělocvičny považováno za konání 
práce pro zaměstnavatele a případné úrazy nebudou posuzovány jako 
pracovní úraz.  
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10. Veškeré závady a škody na vybavení, které uživatel buď způsobí, nebo objeví, 
je povinen ihned ohlásit vedoucímu provozního oddělení. Za škody, které 
uživatel způsobí nepovolenými činnostmi, odpovídá v plném rozsahu. 
Pracovník, který provedl rezervaci, odpovídá za všechny škody vzniklé během 
používání tělocvičny. 

11. Uživatelé tělocvičny mohou použít  šatnu se sprchou v 1. suterénu (č. 012). 
Klíč je na klíčích od tělocvičny. 

 
 

V Praze dne 2. 6. 2014 
 
 
 
 

Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. 
ředitel ÚTIA AV ČR, v.v.i. 


