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Provozní řád Sdílené kanceláře Pohořelice 
 

1) Tento provozní řád je platný pro všechny právnické a fyzické osoby, které užívají Sdílenou kancelář 
Pohořelice a k ní příslušená zařízení a vybavení ke krátkodobému pronájmu.  

2) Vymezení pojmů: 

a. Sdílená kancelář Pohořelice: Sdílená kancelář v Pohořelicích vznikla s myšlenkou podpořit 
podnikatele a studenty v regionu, kteří by v době homeoffice, flexibilních úvazků 
a rozvíjejících se technologií ocenili prostor pro občasnou práci v klidném prostředí nebo 
naopak místo pro pracovní schůzky. Doufáme, že by se časem mohla vyvinout v útočiště 
pro kreativní komunitu v regionu a podílet se tak na jeho rozvoji. Proto jsou ve Sdílené 
kanceláři Pohořelice zakázány činnosti, u kterých by docházelo k nekalým obchodním 
praktikám, netransparentnosti vůči klientům a tzv. přenesenému podomnímu prodeji 
těžícím z anonymity kanceláře, jako je například multi-level marketing, distribuční 
zastupitelský prodej, pojišťovnictví a finančnictví, nabídky energií, realitní makléřství, 
telekomunikační služby aj. 

b. Provozovatel (=pronajímatel): Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek (dále také jako MAS 
Podbrněnsko), IČO 01343971. 

c. Vlastník budovy: Město Pohořelice, IČO 00283509. 

d. Objednatel (=nájemce): právnická nebo fyzická osoba, které provozovatel na základě 
objednávky přenechává prostory a vybavení Sdílené kanceláře Pohořelice k užívání 
na sjednanou dobu.  

3) Odpovědnou osobou za řádný provoz Sdílené kanceláře Pohořelice je manažer kanceláře MAS, 
Mgr. Martin Braun. V případě nepřítomnosti jsou pověřeni další pracovníci kanceláře MAS 

Podbrněnsko. 

4) Objednávku nájmu Sdílené kanceláře Pohořelice lze provést následujícími způsoby: 

a. Online formulář pro rezervaci https://forms.gle/GTgNHTeb2vuAfqAs7.  

b. Elektronickou poštou na email sdilenakancelar@podbrnensko.cz.  

c. V krajním případně i telefonicky na čísle +420 702 282 366, manažer kanceláře MAS, 

případně s dalšími pracovníky kanceláře MAS Podbrněnsko.  

5) Vystavením objednávky a jejím zasláním provozovateli (a to i v případě telefonické objednávky) 
bere objednatel na vědomí tento provozní řád, potvrzuje seznámení se s ním a souhlas s ním. 
Objednatel se zavazuje zajistit dodržování ustanovení tohoto provozního řádu i pro případné další 
osoby, které budou ve Sdílené kanceláři Pohořelice.  

6) Při zahájení nájmu bude sepsán provozovatelem a objednatelem protokol o předání a převzetí, 
ve kterém bude uveden stav interiéru, počet a technický stav IT vybavení v prostoru Sdílené 
kanceláře Pohořelice a stav počítadel tiskáren. Při ukončení nájmu bude sepsán obdobný protokol 
o předání a převzetí, ve kterém bude uveden především stav, poškození a závady interiéru, IT 

a vybavení v prostoru Sdílené kanceláře Pohořelice a stav počítadel tiskáren, a bude vyhotoven 

příjmový a daňový doklad za úhradu nájmu Sdílené kanceláře Pohořelice. Vzory protokolů jsou 
přílohou Provozního řádu. 
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7) Vymezení nájmu prostor a vybavení:  

a.  Sdílená Kancelář Pohořelice – výměra 14,54 m2, vybavení: 

 Pracovní stůl pro 1 osobu 

 Prostor pro menší schůzku – celkem 3 osoby 

 Kancelářská technika – notebook, monitor, klávesnice a myš, 2 multifunkční zařízení pro tisk 

 Připojení k internetu pro vlastní i místní zařízení 
 Kabeláž pro připojení vlastních zařízení 
 Drobný kancelářský materiál (jako například sešívačka, děrovačka, tužky, bločky, papíry aj.) 

a kancelářské vybavení (lampička, ventilátor, věšák) 

 Drobné kuchyňské vybavení (jako například varná konvice, džbán, sklenice, hrnky, čaj, káva, 
cukr, ubrousky apod.) 

b. Po dohodě je možné zapůjčit další vybavení a techniku 

 Flipchart 

 Dataprojektor 

 Prezentér 

 Kávovar 
 Další kancelářská technika 

8) Objednatel je oprávněn užívat prostor a vybavení Sdílené kanceláře Pohořelice po dobu nájmu 

potvrzeného provozovatelem při rezervaci.  

9) Objednatel je povinen dodržovat požární, bezpečnostní a hygienické předpisy. Je povinen zajišťovat 
požární ochranu podle ustanovení zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně v účinném znění. 
V případě užívání vlastních přístrojů, zařízení a spotřebičů je objednatel povinen provozovat 

jen schválené přístroje, zařízení a spotřebiče, které jsou na jeho náklady v pravidelných lhůtách 
stanovených zákonem nebo jiným závazným předpisem kontrolovány.  

10) Povinnosti objednatele a nájemce Sdílené kanceláře Pohořelice je dodržovat ustanovení tohoto 
provozního řádu, manipulovat s technikou a vybavením tak, aby nedošlo k jejich poškození, uhradit 
vzniklou škodu na zařízení a vybavení, které poškodí, v případě vzniku požáru je povinen, může-li jej 

sám uhasit, tak neprodleně učinit. V případě, že nelze uhasit požár vlastními silami, je povinen 
uvědomit odpovědnou osobu či další pracovníky kanceláře MAS Podbrněnsko.  

11) Veškeré prostory Sdílené kanceláře Pohořelice i samotné budovy, ve které se Sdílená kancelář 
Pohořelice nachází, jsou stanoveny jako prostory s přísným zákazem kouření a používání 
otevřeného ohně. Prostory jsou vybaveny detektory požáru. 

12) Objednatel je povinen vyvarovat se veškerých protiprávních jednání v prostoru Sdílené kanceláře 
Pohořelice i mimo ni s užitím vybavení Sdílené kanceláře Pohořelice, a to včetně jednání 
v kyberprostoru. Objednatel je povinen v oblasti kyberprostoru dodržovat základní bezpečnostní 
standardy a pravidla. Pokud bude zjištěno porušení bezpečnostních zásad, nese objednatel, který 
se porušení dopustil, veškerou odpovědnost za své jednání a za způsobené škody. 

13) Objednatel je povinen ihned ohlásit veškeré závady zjištěné v prostoru Sdílené kanceláře Pohořelice 
i na jednotlivém vybavení, a to odpovědné osobě, případně dalším pracovníkům kanceláře MAS 

Podbrněnsko.  

14) Za škody vzniklé nedodržením předpisů k výše uvedeným zařízením je objednatel plně odpovědný. 

15) Současně s předáním a převzetím předmětu krátkodobého nájmu provede provozovatel řádné 
proškolení objednatele o užívání všech dostupných zařízení. 

16) Provozní doba Sdílené kanceláře Pohořelice je standardně od 8:00 do 16:00 hodin, po dohodě 
je možné upravit provozní dobu nejdříve od 7:00 a nejpozději do 18:00 hodin. 




