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Provozní řád místností s tiskárnami ČVUT FIT 

1 Úvodní ustanovení 

1. Tento provozní řád v návaznosti na obecně platné předpisy upravuje provoz a činnosti 
v	místnostech s tiskárnami ČVUT FIT, jež jsou ve správě Oddělení ICT, tj. T9:314, TH:A-1028, 
TH:A-1228 a TH:A-1434. 

2. Místnosti jsou společným technickým zázemím ČVUT FIT. 

2 Vybavení a uživatelé místností 

1. Místnosti jsou vybaveny tiskárnami a dalšími zařízeními (řezačka, vazač na kroužkovou 
vazbu, skartovačka). 

2. Místnosti užívají zaměstnanci a doktorandi ČVUT FIT. 

3. V místnostech jsou uloženy lékárničky. 

3 Správce 

1. Správce zajišťuje provoz místností v souladu s platnými předpisy. 

2. Správce není uživatelem místnosti ve smyslu tohoto Provozního řádu. 

3. Správci místností jsou technici Oddělení ICT. 

4 Povinnosti uživatele 

1. Uživatel je povinen: 

a. respektovat Pravidla používání sítě ČVUT, která jsou obsahem Příkazu rektora ČVUT 
č. 8/1999; 

b. dodržovat provozní řád budovy; 

c. využívat místnost v souladu s jejím určením, a to tak, aby nebyla způsobena škoda 
na místnosti samé, nevznikla škoda fakultě, univerzitě ani dalším osobám; 

d. techniku v místnostech používat v souladu s uživatelskými návody těchto zařízení; 

e. dbát pokynů správce; 
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f. zjištěné závady ohlásit postupem uvedeným v části Hlášení závad; 

g. přinesená přenosná zařízení (přenosné počítače, tablety apod.) připojovat 
k	elektrickému rozvodu jen předepsaným způsobem a pouze k volně přístupným 
přípojným místům; 

h. pokud odchází poslední z místnosti, zavřít okna, zhasnout světla a zavřít dveře; 

i. dodržovat zásady hygieny, bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a zásady 
požární bezpečnosti. 

2. Uživateli je zakázáno: 

a. vstupovat do místnosti bez platného školení BOZP uskutečněného na ČVUT FIT; 

b. připojovat nebo používat zařízení, jejichž provedení nebo technický stav 
neodpovídá platným bezpečnostním normám a předpisům; 

c. provádět jakékoliv zásahy do zařízení, které jdou nad rámec uživatelského návodu. 

5 Režimy přístupu do místností 

1. Do místnosti s tiskárnou v Nové budově ČVUT se vstupuje pomocí klíče; 

2. Do místností s tiskárnami v budově A se vstupuje po autorizaci kartou nebo čipem ČVUT. 

6 Hlášení závad 

1. Závady uživatel hlásí elektronicky na adresu helpdesk@fit.cvut.cz nebo využitím fakultní 
služby Helpdesk, kde uvede místnost, popis závady, kdy, kým a jak byla závada zjištěna	
a	kde vznikla (např. číslo počítače).  

2. V případě nutnosti řešit závadu neodkladně volejte na telefonní linku Helpdesk 
+420	224	358	786. 

7 Odpovědnost za škody 

1. ČVUT FIT neodpovídá za věci odložené v místnosti a za škody způsobené uživatelům na 
jejich zařízení (zapříčiněné např. technickým stavem zařízení nebo jeho chybným 
připojením). 

2. Uživatel nese plnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním provozního řádu, 
vandalismem a jinými nevhodnými způsoby využívání místností a techniky. 
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8 Postihy 

1. V případě porušení provozního řádu může správce zakázat uživateli přístup. 

2. Dle závažnosti porušení provozního řádu může být uživateli odepřeno využívání 
počítačové sítě. V případě studenta může být iniciováno disciplinární řízení. V případě 
zaměstnance ČVUT FIT je možný pracovněprávní postih. 

9 Závěrečná ustanovení 

1. Výjimky z tohoto provozního řádu jsou možné, jen pokud nejsou v rozporu s platnými 
předpisy, a pouze na základě písemného vyjádření děkana ČVUT FIT. 

2. Tento provozní řád ruší všechny předchozí provozní řády. 

3. Tento provozní řád je platný a účinný dnem uveřejnění na úřední desce ČVUT FIT. 

4. Přílohy tohoto provozního řádu jsou: 

• Příloha A – Důležitá telefonní čísla, 

• Příloha B – Odkazy. 
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Provozní řád místností s tiskárnami ČVUT FIT  
Příloha A – Důležitá telefonní čísla 

 

Tel. číslo Poznámka 

112 tísňové volání 

150 hasiči 

155 záchranná služba 

156 městská policie 

158 Policie ČR 

4318 Vrátnice Fakulty stavební ČVUT (budova A) 

6222 Recepce Fakulty architektury ČVUT (Nová budova ČVUT) 

8786 Helpdesk Oddělení ICT FIT ČVUT 
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Provozní řád místností s tiskárnami ČVUT FIT  
Příloha B – Odkazy 

Tato příloha odkazuje na dokumenty související s tímto Provozním řádem. 
 

Příkaz rektora č. 8/1999 
https://fit.cvut.cz/pravidla-pouzivani-site 

 

Provozní řád budovy A 
https://fit.cvut.cz/provozni-rad-tha 

 

Provozní řád Nové budovy ČVUT 
https://fit.cvut.cz/provozni-rad-t9 


