
 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD KUCHYNĚK 
 

1) Kuchyňka slouží k přípravě pokrmů a nealkoholických nápojů. Platí zde zákaz KOUŘENÍ! 
 
2) Maximální kapacita kuchyňky je 10 osob.  

Pokud je v kuchyňce více osob, uživatelé kuchyňky respektují aktuální epidemiologická 
opatření  (dodržování rozestupů, používání roušek, respirátorů, pravidelná dezinfekce rukou, apod.). 
Aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví nebo vlády jsou vždy nadřazena tomuto provoznímu 
řádu. 
 

3) Kuchyňky na budovách A a B jsou vybaveny teplotním čidlem.  
Z důvodu instalace kouřových čidel ve společných chodbách v jednotlivých patrech budov A a B je 
nutno, aby při provozu kuchyňky byly zavřené dveře do společné chodby. V případě zadýmení 
místnosti je NUTNÉ VĚTRÁNÍ OKNY. V opačném případě může být spuštěna elektrická požární 
signalizace. 

 
4) V případě spuštění elektrické požární signalizace (EPS) a planého výjezdu Hasičského záchranného 

sboru je uživatel povinen uhradit částku ve výši 3.000,- Kč.  
 
5) Z bezpečnostních a požárních důvodů nesmí uživatel opustit kuchyňku v době využívání elektrických 

spotřebičů (tj. v době vaření). V případě zjištění takovéto situace bude elektrický spotřebič vypnut a 
ponechané věci budou odstraněny pracovníky Ubytovacích služeb bez nároku na náhradu. 

 
6) V kuchyňce je nezbytné udržovat pořádek! Každý uživatel kuchyňky je povinen po sobě ihned uklidit 

a odnést zbytky jídel. 
 
7) Uživatel je povinen šetřit elektrickou energií a vodou. 
 
8) Při provozu kuchyňky uživatel dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví (nebezpečí opaření, 

spálení). 
 
9) Veškeré závady na elektroinstalaci, vodoinstalaci a inventáři je uživatel povinen ihned nahlásit na 

vrátnici. 
 
10) V případě poškození či ztráty inventáře je uživatel povinen způsobenou škodu uhradit. 
 
11) Není dovoleno přenášet inventář mimo prostor kuchyňky. 
 
12) Před uzavřením kuchyňky je třeba zkontrolovat vypnutí všech elektrospotřebičů z elektrické sítě  

a uzavření vodovodní baterie. 
 
13) V případě porušení výše uvedených bodů provozního řádu se uživatel vystavuje udělení smluvní 

pokuty ve výši 500,- Kč. 

 

 Provozní řád je v platnosti od 1.3.2022. 

  

 Tomáš Otipka 

ředitel Ubytovacích služeb a Stravovacích služeb 


