
ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v. v. i. 
Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 

Domácí řád školicího a rekreačního střediska 

 
Čl. 1 Úvodní ustanovení 

 
1.1 Školicí a rekreační středisko ÚTIA AV ČR, v. v. i. na adrese Mariánská u Jáchymova, Okružní 18, okr. 
Karlovy Vary (středisko „Mariánská“) je majetkem ÚTIA AV ČR, v. v. i. a slouží k pořádání vzdělávacích akcí, 
kursů a školení, k rekreaci zaměstnanců ústavu, jejich blízkých příbuzných, popřípadě i jiných občanů a k 
dalším akcím ústavu a jeho odborové organizace. 
 
1.2 Tento vnitřní předpis upravuje vztahy při pobytu osob ve středisku Mariánská (dále jen „účastníků“). 
 
1.3 Každý účastník je povinen šetřit majetek vlastní, ústavu i třetích stran a chránit jej proti těm, kteří jej 
poškozují, ať úmyslně nebo z nedbalosti. 
 
1.4 Za řádný chod a údržbu střediska Mariánská odpovídá jeho správce. 

 
Čl. 2 Zahájení pobytu 

 
2.1 Při zahájení pobytu obdrží účastník předem domluveným způsobem od správce objektu klíč od domovních 
dveří, pokoje, a ložní prádlo podle počtu ubytovaných osob. Používat nepovlečené deky a polštáře je zakázáno. 
 
2.2 Účastník je při zahájení pobytu povinen zkontrolovat stav inventáře pokoje. Nedostatky a závady jen nutno 
okamžitě nahlásit správci objektu, jinak se účastník vystavuje riziku, že bude hradit náklady na jejich nápravu. 
 

2.3 Účastník je při zahájení pobytu povinen zapsat se do provozní knihy, dle zadaných požadavků. 
Provozní kniha je uložena ve společenské místnosti budovy. 
 
2.4 Zahájení pobytu je v první den možné až mezi 15.-16. hod. Jinou dobu příjezdu či odjezdu si musí účastníci 
dohodnout se správcem nejpozději dva dny před zahájením pobytu. 
 
 
 

Čl. 3 Podmínky pobytu 
 
3.1 Pohyb v prostorách střediska je možný pouze v domácí obuvi. K přezouvání a uložení obuvi slouží 
přezouvárna. 
 
3.2 Kuchyň a její zařízení slouží všem účastníkům ubytovaným na stejném patře. V případě silného obsazení 
chaty se doporučuje využívání na etapy po vzájemné dohodě. K ukládání potravin slouží ledničky a spižírna. 
 
3.3 Ke konzumaci potravin je vyhrazena jídelna a kuchyň. Na pokojích je zakázáno konzumovat a ukládat 
potraviny, používat vařiče či otevřený oheň a prát a žehlit prádlo. 
 
3.4 V celém objektu včetně lyžárny platí zákaz kouření. 
 
3.5 Účastníkům je zakázáno přechovávat v objektu domácí zvířata. 
 
3.6 Společenská místnost je určena ke sledování TV i pro jiné společenské aktivity – po vzájemné dohodě 
účastníků. 
 
3.7 Účastníci jsou povinni udržovat pořádek ve všech prostorách střediska a v době od 22:00 do 7:00hod 
zachovávat noční klid. V této době je třeba se chovat v prostorách střediska tiše a s maximální 
ohleduplností. 
 
3.8 Účastníci mohou motorová vozidla parkovat na parkovištích po obou stranách střediska. 
 
3.9 Účastníci jsou povinní seznámit a řídit se požárním řádem budovy, který je vyvěšen ve společných 
prostorech (zákon č.133/1985 Sb. o Požární ochraně). 
 

 



 
 
 
 
 

Čl. 4 Ukončení pobytu 
 
4.1 V den skončení pobytu je účastník povinen provést samoúklid. Ten zahrnuje úklid pokoje a případně 
dalších prostor a vybavení chaty dle instrukcí správce. Pokoj účastník opustí do 11:00 hodin a předá správci 
ložní prádlo a klíče. Pozdější hodina odjezdu může být stanovena po dohodě se správcem. 
 
 
 

   Čl. 5 Úhrada za pobyt 
 
5.1 Cena za ubytování se řídí platným ceníkem ÚTIA (na webu ÚTIA). Organizátoři hromadných akcí hradí 
pobyt hospodářsko-správnímu oddělení ústavu po skončení pobytu. 
Zaměstnanci ústavu a ostatní účastníci hradí cenu za pobyt před zahájením pobytu hospodářsko-správnímu 
oddělení ústavu, a to na základě vystavené faktury. Po uhrazení faktury bude účastníkům pobytu potvrzena 
závazná rezervace. Rezervaci lze bezplatně stornovat nejpozději dva dny před zahájením pobytu. Jestliže 
účastníci nezahájí rezervovaný pobyt a tento pobyt nebyl u správce (nebo pověřeného zaměstnance) v daném 
termínu stornován, nevzniká nárok na vrácení poplatku za ubytování. Vedení ústavu může v závažných 
případech udělit z tohoto pravidla výjimku. 
 
 
 
 
 
WI-FI - název sítě - „UTIA“ 
heslo - utia2015utia 


