
Návštěvní řád Studijního klubu 

Celetná 20, Praha 1 
 

 Studijní klub Celetná je umístěn v suterénu budovy v Celetné ul. č. 20, Praha 1 (dále jen 

„klub“). Otevírací doba prostoru je každý všední den 8:00–20:00. Výjimkou jsou úterní 

odpoledne, kdy je klub otevřen pouze do 15:00. Od 15:30 je pak prostor vyhrazen pro 

zapsané studentské spolky způsobilé pro podporu zájmové činnosti dle OR č. 13/2018, 

které si klub předem zarezervují prostřednictvím emailu klubceletna@ruk.cuni.cz. 

 

 Klub je přístupný z 1. nadzemního podlaží po schodišti. Toto schodiště slouží i jako 

úniková cesta. 

 

 Přístup do klubu je povolen všem studentům, akademickým a vědeckým pracovníkům 

a ostatním zaměstnancům Univerzity Karlovy (dále jen „návštěvník“). 

 

 Prostor je určen ke studiu a pořádání vzdělávacích aktivit. Návštěvník má právo obsadit 

pouze jedno místo. 

 

 Za veškeré vnesené materiály, pomůcky, notebooky a jiné osobní předměty odpovídá 

návštěvník, nikoliv Univerzita Karlova. 

 

 V klubu je přísně zakázáno kouřit, rozdělávat jakoukoliv formu ohně a vnášet 

a konzumovat alkohol a jiné omamné látky a dále zbraně, výbušné látky, zábavní 

pyrotechniku, hořlaviny nebo jiné nebezpečné předměty.  

 

 Návštěvníci klubu jsou povinni chovat se tiše a ohleduplně k ostatním. Hlasová 

komunikace prostřednictvím mobilních telefonů a jiných vnesených zařízení je v klubu 

zakázána. Návštěvníkům není dovoleno v prostorách studovny spát. 

 

 V klubu je nezbytné udržovat pořádek a návštěvníci jsou povinni po sobě uklidit studijní 

místo. 

 

 Není dovoleno přenášet inventář mimo prostor klubu. 

 

 V budově klubu je k dispozici wi-fi bezdrátová síť EDUROAM pro připojení mobilních 

zařízení do sítě Internet za podmínek stanovených provozním řádu sítě EDUROAM. 

 

 Pokud návštěvník zjistí jakékoliv poškození nebo závady, je povinen toto neprodleně 

ohlásit službě na vrátnici.  

 

 V případě vzniku krizové situace (požár, únik chemických látek, náhlá povodeň aj.) 

a vyhlášení evakuace se všechny přítomné osoby řídí evakuačním plánem budovy, 

pokyny vedoucího evakuace a pokyny velitele zasahující jednotky Hasičského 

záchranného sboru. 

 

 Spolek, který ve vymezenou dobu využívá klub, odpovídá za dodržování Návštěvního 

řádu ve všech jeho bodech, a to včetně případných postihů. 

 

 

https://cuni.cz/UK-8982.html#7
mailto:klubceletna@ruk.cuni.cz


 Návštěvníku, který poruší ustanovení tohoto Návštěvního řádu, mohou být dočasně 

nebo i trvale omezena uživatelská práva návštěvníka klubu.  U studentů bude 

posuzováno jako porušení pravidel Disciplinárního řádu Univerzity Karlovy. Z porušení 

ustanovení tohoto Návštěvního řádu mohou být vyvozeny postihy včetně finančních. 

 

 

V Praze dne 14. listopadu 2022 

 

 

Mgr. Martin Maňásek 

kvestor Univerzity Karlovy 
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