
Provozní a návštěvní řád Kampusu Hybernská 

Čl. 1 Úvodní ustanovení 

1. Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, sídlem náměstí Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 

1, IČ 00216208 (dále jen „fakulta“) stanoví tímto provozním a návštěvním řádem závazná pravidla 

pro všechny osoby podílející se na přípravě a realizaci akcí v Kampusu Hybernská, tj. pro 

zaměstnance fakulty, pro všechny osoby spojené s partnery akcí, jakož i pro všechny návštěvníky. 

Není-li v konkrétním ustanovení specifikováno jinak, označují se všichni tito jako „osoba“.    

2. Kampusem Hybernská se rozumí dále specifikovaná část nemovitosti skládající se z pozemku 

parc. č. 511, o výměře 3891 m2 a stavby – budovy č. p. 998, vše zapsáno v katastru nemovitostí 

na LV č. 1143 pro k. ú. Nové Město, vedeném Katastrálním úřadem pro hl. město Prahu, 

Katastrálním pracovištěm Praha, které jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy. Fakulta využívá 

na základě smlouvy o výpůjčce č. VYP/35/01/000460/2017 uzavřené dne 13. 4. 2017 mezi 

fakultou a Hlavním městem Prahou část výše specifikované nemovitosti, a to konkrétně prostor v 

budově B o výměře 254,90 m2, v budově C o výměře 550,50 m2, v budově D o výměře 1.855,70 

m2, v budově E o výměře 673,60 m2 a v budově F o výměře 220,10 m2. Celková výměra prostor 

činí 3.554,80 m2. Předmětem výpůjčky je také část funkčně souvisejícího dvora na pozemku parc. 

č. 511 o výměře 1.032,21 m2, tj. ¾ z celkové plochy 1.376.3 m2. 

Čl. 2 Základní povinnosti osob 

1. Osoby vstupují do Kampusu Hybernská hlavním průchodem z čela budovy nalevo. Vstup a pobyt 

v Kampusu Hybernská je podmíněn dodržováním tohoto řádu. Tento řád je k dispozici u vstupu 

do Kampusu Hybernská a na webové adrese: http://hybernska.ff.cuni.cz. 

2. Do Kampusu Hybernská vstupuje každý na vlastní nebezpečí. Osoby jsou povinny respektovat 

pokyny organizátorů akce, produkčního (koordinátora), ostrahy, případně dalších pověřených 

osob. Zároveň jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit, 

omezovat nebo rušit ostatní osoby. Fakulta si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou 

osobu, která nevyhoví pravidlům tohoto řádu. 

3. V Kampusu Hybernská je zakázáno: 

a) kouření a manipulace s otevřeným ohněm; 

b) používání mobilních telefonů, fotografování a pořizování audiovizuálních záznamů, pokud 

by narušovalo konání akcí, nebo zasahovalo do práv třetích osob (zejména majetkových 

autorských); 

c) vodění zvířat, s výjimkou asistenčních; 

d) vnášení alkoholických nápojů či omamných látek;  

e) chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě audiovizuální 

techniku, pokud se tak neděje v rámci pořádaných akcí a v mezích stanovených právními 

předpisy; 

f) vstupovat nevhodně oblečen vzhledem k druhu a charakteru pořádaných akcí; 

g) umisťovat bez povolení fakulty ozdoby, reklamy, upoutávky a jiné materiály v prostorách a 

na stěnách Kampusu Hybernská; 

h) jakkoliv znečišťovat prostory Kampusu Hybernská, včetně prostor bezprostředně 

sousedících s Kampusem Hybernská; 

i) poškozovat vnitřní vybavení Kampusu Hybernská. 

4. Pověřená osoba fakulty nebo partnera akce (např. pořadatel, produkční, pracovník ostrahy) je 

oprávněna, po předchozím upozornění a výzvě k dobrovolnému odchodu, z Kampusu Hybernská 

vyloučit: 

a) osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a osobu, která pro mimořádné 

znečištění oděvu nebo obuvi, anebo z jiných důvodů (např. výtržnictví, zápach, hluk atd.) 

může být ostatním osobám na obtíž; 

b) osobu, která porušuje bezpečnost ostatních osob a nedodržuje pokyny zákazových značek 

umístěných zpravidla na dveřích při vstupu do jednotlivých prostor; 

c) osobu, která svým jednáním a chováním ruší či jinak obtěžuje ostatní osoby v Kampusu 

Hybernská, případně narušuje chod Kampusu Hybernská, popř. hrozí-li nebezpečí, že by tato 

situace mohla nastat; 

d) osobu, která se v prostorách Kampusu Hybernská vulgárně a hrubě vyjadřuje o fakultě, 

univerzitě, Hlavním městě Praze, partnerech akcí a jejich zástupcích; 

e) osobu, která přes upozornění pověřené osoby nedodržuje tento řád, pokyny a příkazy 

pověřené osoby. 

5. Pověřená osoba provozovatele je dále oprávněna požádat Městskou policii i Policii ČR o 

součinnost v případě návštěvníků Kampusu Hybernská odmítajících se podřídit tomuto řádu a 

pokynům osob plnících úkoly v rámci Kampusu Hybernská. 

6. Evakuace Kampusu Hybernská je ustanovena v Požárním evakuačním plánu, který je součástí 

dokumentace požární ochrany. Evakuaci objektu řídí produkční, který postupuje v souladu s tímto 

plánem a Požární poplachovou směrnicí. Za evakuaci osob je odpovědna požární hlídka (pokud 

bude stanovena, viz § 13, zákona o PO) a pořadatelé. Ohlašovna požáru (pokud bude stanovena, 

viz § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb.) a stanoviště první pomoci se nachází ve vrátnici objektu 

Hybernská 3, Praha 1. 

Čl. 3 Informovaný souhlas  

1. V rámci provozu Kampusu Hybernská, zejména během konaných akcí, mohou být pořizovány 

obrazové, zvukové a obrazově zvukové záznamy všech přítomných osob. Tyto záznamy mohou 

být použity Univerzitou Karlovou jakýmkoli způsobem, včetně použití v elektronické podobě na 

síti internet a v jakémkoli množství k prezentačním, vědeckým, osvětovým, vzdělávacím a 

publikačním účelům, resp. k poskytnutí či postoupení těchto materiálů za tímto účelem třetí osobě. 

Svým vstupem do prostor, kde událost probíhá, bere toto každá osoba na vědomí a souhlasí se 

zveřejněním a užitím uvedených záznamů s vědomím toho, že mohou obsahovat osobní a citlivé 

údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, pro účely výše uvedené. 

Čl. 4 Odpovědná a kontaktní osoba 

1. Osobou odpovědnou za Kampus Hybernská je proděkan pro projektové řízení a grantovou činnost 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy: hybernska@ff.cuni.cz. 

2. Kontaktní osobou pro řešení organizačních a krizových událostí v rámci Kampusu Hybernská je 

produkční: Ema Pospíšilová, mobilní telefon: 725 395 885, email hybernska@ff.cuni.cz. 

V Praze dne 30. 5. 2017 

doc. Mirjam Friedová, Ph.D. 

děkanka fakulty 

 

 

 

 

 

Operation and Visitation Code of the Hybernská Campus 

Article 1 Introductory provisions 

1. The dean of the Charles University Faculty of Arts, with its registered office at Jana Palacha 1/2, 

116 38 Prague 1, Identification no. 00216208 (hereinafter referred to as the “faculty”) sets forth, 

by means of this operation and visitation code, the binding rules for all persons participating in 

the preparation and execution of events at the Hybernská Campus, i.e. for employees of the 

faculty, for all persons connected with event partners and for all visitors. Unless specified 

otherwise in particular provisions, all such persons are referred to as a “person” or “persons”.    

2. The Hybernská Campus is understood to be the further specified part of the property comprising 

land parcel no. 511 covering an area of 3,891 m2 and a structure – building no. 998, all listed in 

the property register on ownership deed no. 1143 for the Nové Město cadastral district, 

administered by the Cadastral Office for the City of Prague, which are under the ownership of the 

City of Prague. On the basis of loan agreement no. VYP/35/01/000460/2017 concluded on 13 

April 2017 between the faculty and the City of Prague, the faculty uses part of the above-specified 

property, specifically premises in building B with an area of 254.90 m2, in building C with an area 

of 550.50 m2, in building D with an area of 1,855.70 m2, in building E with an area of 673.60 m2 

and in building F with an area of 220.10 m2. The total area of these premises amounts to 3,554.80 

m2. The subject of the loan also includes a functionally connected courtyard on land parcel no. 

511 with an area of 1,032.21 m2, i.e. three-fourths of the total area of 1,376.3 m2. 

Article 2 Basic obligations of persons 

1. Persons shall enter the Hybernská Campus via the main passageway at the front left of the 

building. Entering and staying on the Hybernská Campus is conditioned by compliance with this 

code. This code is available at the entrance to the Hybernská Campus and on the website at 

http://hybernska.ff.cuni.cz. 

2. Every individual enters the Hybernská Campus at his/her own risk. Persons are obligated to 

respect the instructions issued by event organisers, the producer (coordinator), security personnel 

and, as the case may be, other authorised persons. At the same time, they are obligated to refrain 

from any behaviour that could threaten, harm, restrict or otherwise disturb other persons. The 

faculty reserves the right to deny entry or to remove any person who does not comply with the 

rules set forth in this code.  

3. On the Hybernská campus, the following activities are prohibited:  

j) smoking and handling of open flame 

k) use of mobile telephones, photography and making of audio-visual recordings if doing so 

would disrupt the given event or infringe the rights of third parties (especially property rights 

and copyrights) 

l) entry of animals, with the exception of assistant animals 

m) introduction of alcohol and other intoxicants into the campus  

n) loud behaviour, playing of loud music and loud singing and use of loud audio-visual 

equipment if such activities are not carried out in connection with organised events and are 

not within the limits stipulated by legal regulations 

o) entry in inappropriate clothing with respect to the type and character of organised events 

p) placement of decorations, advertisements, placards and other materials in spaces and on the 

walls of the Hybernská Campus without the faculty’s permission 

q) littering in any form on the premises of the Hybernská Campus, including the premises 

immediately adjacent to the Hybernská Campus 

r) damaging of the interior equipment of the Hybernská Campus 

4. An authorised person of the faculty or of an event partner (e.g. organiser, producer, security 

personnel) is authorised, following a prior warning and request to leave voluntarily, to remove the 

following persons from the Hybernská Campus: 

f) persons under the influence of alcohol or other intoxicants and persons that may disturb 

others due to extraordinarily soiled clothes or shoes and by other means (e.g. disorderly 

conduct, foul odour, noise, etc.) 

g) persons who hinder the safety of others and who do not comply with instructions set forth on 

prohibitions signs, which are generally placed on entrance doors to individual spaces 

h) persons who, due to their actions and behaviour, disturb or otherwise bother others on the 

Hybernská Campus or, as the case may be, disrupt the running of the Hybernská Campus or 

if there is a danger that such situation may occur 

i) persons who make course and vulgar comments regarding the faculty, university, the City of 

Prague or event partners and their representatives 

j) persons who, despite having been warned by authorised personnel, do not comply with this 

code or with the instructions and orders of an authorised person 

5. Authorised personnel of the operator are further entitled to request cooperation from the Municipal 

Police and the Police of the Czech Republic in the case of Hybernská Campus visitors who refuse 

to comply with this code and with the instructions of persons carrying out tasks on the Hybernská 

Campus. 

6. The Hybernská Campus evacuation procedure is set forth in the Fire Evacuation Plan, which is 

part of the fire protection documentation. Evacuation of the premises shall be directed by the 

producer, who shall proceed in accordance with the Fire Evacuation Plan and the Fire Warning 

Directive. The fire watch officer (if such is stipulated, see Section 13 of the Fire Protection Act) 

and the organisers are responsible for the evacuation of persons. The fire reporting office (if such 

is stipulated, see Section 30 of Decree No. 246/2001 Coll.) and first-aid station are located in the 

reception of the building at Hybernská 3, Prague 1. 

Article 3 Informed consent  

1. In connection with the operation of the Hybernská Campus, particularly in the course of events, 

visual, audio and audio-visual recordings may be made of all persons in attendance. Such 

recordings may be used by Charles University in any manner, including use in electronic form on 

the internet and in any quantity for presentation, scientific, educational, instructional and 

publication purposes or, as the case may be, provided or transferred to a third party for such 

purpose. Upon entering the premises where an event is being held, every person shall bear this 

fact in mind and, with the knowledge that the recordings may contain personal and sensitive data 

in the meaning of Act No. 101/2000 Coll., on Protection of Personal Data and on the Amendment 

of Certain Acts, as amended, consents to the publication and use of such recordings for the 

purposes set forth above.  

Article 4 Responsible and contact persons 

1. The person responsible for the Hybernská Campus is the vice dean for project management and 

grant activities of the Charles University Faculty of Arts: hybernska@ff.cuni.cz. 

2. The contact person for resolving organisational and crisis issues at the Hybernská Campus is the 

producer: Ema Pospíšilová, mobile telephone: 725 395 885, e-mail hybernska@ff.cuni.cz. 

Prague, 30 May 2017 

doc. Mirjam Friedová, Ph.D. 

Dean of the Faculty 
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