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Tento PROVOZNÍ A TECHNICKÝ ŘÁD (PTŘ) stanovuje podmínky pohybu a činnosti jednotlivých subjektů 

nacházejících se v prostoru objektu Central Kladno (CK), včetně vnitřního parkoviště a pozemků, které 

náleží CK. 

Správa CK a Vlastník CK si vyhrazují právo podniknout patřičné právní kroky na ochranu majetku svého, 

svých návštěvníků a nájemníků v tom případě, pokud by takové konání některého subjektu vedlo k 

jejich újmě. 

Provozní řád (PŘ) je přílohou k nájemním smlouvám uzavíraným na pronájem jakýchkoli interních či 

externích prostor tvořících CK. Je závazný pro všechny Nájemce (uživatele), kteří se zavazují zajistit, 

aby jejich zainteresované osoby nebo zaměstnanci tato pravidla dodržovali. 

PTŘ je závazným dokumentem vytvořeným Správou CK a je schválen Vlastníkem CK. 
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1 Kontakty a zkratky 
 
Adresa: Central Kladno, Pera Bezruče 3388, 272 01 Kladno 
 

Ohlašovna požáru (velín) 
Velín Ostrahy CK     telefon: +420 702 137 926 
  

Správa centra (Správa CK) 
 
 
Centre manager – Aneta Kottová   telefon: +420 777 329 342 
       email: aneta.kottova@crestyl.com 
 
Technický manager – Jiří Štrach   telefon: +420 724 268 867 
             email: jiri.strach@crestyl.com 
 
Marketingová specialistka – Ivana Hendrychová  telefon: +420 731 029 880 

email: ivana.hendrychova@crestyl.com 
  

Údržba 
Manager údržby – Lenka Věžníková              telefon: +420 727 982 930 
             email: l.veznikova@m2c.eu 
 

Úklid 
Manager úklidu – Roman Albín               telefon: +420 773 624 494 

  email: albin.roman@rpmservice.cz 

Internetové a hlasové služby 
Nájemce si zajišťuje připojení k dodavateli služeb prostřednictvím sítě instalované v Centralu Kladno. 
V budově se lze připojit k smluvnímu dodavateli Central Kladno: 
 
SAT – AN  - Zdenek Ručka, tel. č.  739 464 704, email:  rucka@sat-an.net 
NT Inve – Milan Pajtáš, tel. č. 775 123 076, email: milan.pajtas@ntinve.cz 
 

Zkratky 
 
CK     Central Kladno 
NJ     Nájemní Jednotka/y 
R     Nákladové Rampy 
V    Výtah 
SC     Správa Centra 
PTŘ    Provozně Technický Řád 
PO a BOZP   Požární Ochrana a Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci 
CHUC                Chráněná Úniková Cesta 
NV     Nouzový Východ 
1. PP     Garáže (1. podzemní podlaží) 
2. PP    Garáže (2. podzemní podlaží) 
1. NP    1. Patro budovy 

mailto:rucka@sat-an.net
mailto:milan.pajtas@ntinve.cz
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2. NP     2. Patro budovy 
 

2 Plán budovy CK   
 
V prvním a druhém podzemním podlaží (1. PP a 2. PP) se nachází parkoviště pro zákazníky, do kterého 
se vjíždí z ulice Petra Bezruče. Ve 2. PP se dále nachází nákladová rampa SEVER s vjezdem ze 
Ctiborovy ulice a odpadové hospodářství v severní části budovy.  
 
V prvním nadzemním podlaží (1. NP) je umístěn hypermarket a nájemní jednotky, toalety pro 
nájemníky CK, nákladová rampa JIH a odpadové hospodářství v jižní části budovy. Vchod je situován 
z ulice Petra Bezruče či eskalátory, travelátory a výtahy.  

 
Ve druhém nadzemním podlaží (2. NP) je umístěn foodcourt, toalety jak pro menší nájemní jednotky, 

tak i toalety pro zákazníky CK. Vchod do tohoto podlaží se nachází ve východní části budovy visutou 

lávkou nad ulicí Petra Bezruče či eskalátory a výtahy uvnitř budovy.  

 
Všechna podlaží jsou propojena eskalátory a výtahy. Výtahy V2 a V3 jsou určeny především pro 
zákazníky centra CK. Výtahy V4, V5, V7, V9 a V10 jsou určeny pro zásobování NJ.  
 
Ve všech podlažích se nacházejí též únikové cesty a úniková schodiště, které řeší podrobněji PO a 
BOZP budovy CK. 
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2.1 Plán 1. PP  

 

 

2.2       Plán 2. PP 
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2.3  Plán 1.NP 

 

2.4  Plán 2. NP 
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3 Domovní řád 
 

Stanovuje pravidla pro pohyb a činnost Nájemců a jejich zaměstnanců v CK. 

3.1 Práva a povinnosti Nájemce: 

- Nájemce, jeho zaměstnanci a osoby vykonávající pro něj určitou činnost jsou povinni 
dodržovat dobu otevření CK pro jednotlivé činnosti – viz 3.2 Provozní doba, 3.3       Otevírací 
doba a 3.4       Skladové hospodářství , 

- všichni zaměstnanci Nájemce CK musí být řádně proškoleni v oblasti PO a BOZP, včetně 
seznámení s místními podmínkami v objektu. Příslušná dokumentace BOZP a PO pro objekt je 
přílohou tohoto PTŘ; tíže náhrady škod vzniklých takto nepoučenými zaměstnanci leží plně na 
Nájemci, 

- všichni zaměstnanci Nájemců CK (včetně Nájemce samotného) jsou povinni se na vyžádání 
Ostrahy CK či Správy CK prokázat dokumentem, z nějž bude patrné, že v CK pracují, 

- Nájemce a jeho zaměstnanci nesmí jakkoliv manipulovat, zakrývat nebo jinak omezovat 
funkci bezpečnostního nebo požárně bezpečnostního zařízení CK, 

- Nájemce je povinen informovat Správu CK (která si vede evidenci) o všech svých 
zaměstnancích, ta si ale vyhrazuje právo zakázat vstup těm, kteří hrubě poruší tento PTŘ CK, 

- každý Nájemce je oprávněn používat společné části v souladu s jejich vymezeným účelem, 
aniž by přitom jakkoliv porušoval práva ostatních Nájemců. Společné prostory CK jsou interní 
a externí plochy a společná zařízení, např. vstupní dveře, nouzové východy, chodby, 
umývárny, jídelny, konferenční a kancelářské místnosti, společné prostory – viz také 3.5 Šatny 

pro personál . Mezi společné prostory patří i vnější prostory CK, venkovní parkoviště a 

příjezdové komunikace, 
- Nájemci a jejich zaměstnanci jsou povinni nerušit návštěvníky CK v prostorách určených pro 

veřejnost, 
- Nájemci jsou povinni výkladce své NJ udržovat čisté a s vystaveným zbožím, NJ bude stále 

zásobená a v provozu, 
- k obsluze zákazníků musí být v prostorách NJ odpovídající počet personálu s patřičnou 

kvalifikací; vyžaduje se od něj upravený vzhled, ochota a zdvořilost jak ve vztahu k 
zákazníkům, tak ve vztahu k ostatním uživatelům CK; personál se nebude zbytečně zdržovat 
v prostorech mimo NJ, 

- Nájemci je zakázáno umísťovat do svých výkladců ručně či nevkusně psané vzkazy svým 
zákazníkům či vulgární či nevhodné nápisy, nezbytně nutné vzkazy nesmí zakrývat prodávané 
zboží, 

- Nájemci je zakázáno vylepovat do výkladců, na konstrukce výkladců nebo jiné plochy 
oznámení či jiné tiskoviny, které budou přilepeny lepicí páskou nebo které budou zasunuty v 
eurofolii nebo podobném obalu, 

- výkladce Nájemců nesmí být špinavé či s otisky dotyku rukou,  
- výkladce musí být vyčištěny nejpozději v dobu otevření CK, tzn. v 9:00 hod; pokud je bude 

čistit externí firma, musí být evidována na Správě CK a tato evidence musí být obnovována 
každé tři měsíce, 

- výkladce včetně prodejních prostor musí být po celou dobu prodeje osvětleny dle platných 
předpisů, 

- Nájemce nesmí umísťovat svou reklamu před NJ do společných prostor, zvenčí ani vně oken 
a dveří vnitřního ani venkovního pláště budovy CK,  

- Nájemce nesmí reklamu různě vylepovat nebo věšet na konstrukce CK či jiné vnitřní vybavení 
společných prostor; výjimky povoluje pouze Správa CK, 

- Nájemce nesmí vylepit, vyvěsit či jinak umístit reklamu do vlastní výlohy - výkladce - nebo na 
konstrukci, vstupní dveře či roletu bez písemného souhlasu Správy CK,  

- je zakázáno kdekoliv v prostoru obchodního centra Central Kladno umisťovat upoutávky na 
akce pořádané mimo prostory CK, 

- Nájemce nesmí vylepit, vyvěsit či jinak umístit reklamu či upoutávku na třetí subjekt nebo 
jeho produkty do vlastní výlohy - výkladce - nebo na konstrukci, vstupní dveře či roletu bez 
souhlasu Správy CK, 
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- pokud je reklama či jiná aktivita Nájemce povolena, nesmí narušovat estetický vzhled CK, 
rušit její návštěvníky či rušit prodej jiných NJ, 

- každý Nájemce se zavazuje svou činnost provádět tak, aby jiní Nájemci nedocházeli k újmě 
ve svém podnikání, 

- Nájemce nebude od Správy CK požadovat žádná nápravná opatření v případě, že bude 
zvažovat na základě skutečného jednání nebo ze zákona podání stížností z důvodu rušení 
způsobeného jeho sousedy, ostatními Nájemci nebo třetí stranou; v takovém případě bude 
Nájemce jednat přímo s dotyčnou osobou, 

- hromadné výprodeje, likvidace zásob či dražby (i ty, jež jsou vykonávány na základě úředního 
rozhodnutí), smí být prováděny pouze s výslovným souhlasem Správy CK, každý Nájemce CK 
se zavazuje provozovat svoji NJ v souladu se všemi zákony, právními předpisy a nařízeními 
správních a policejních orgánů souvisejících s jeho oborem podnikání a jeho NJ; pokud tak 
nebude činit, přebírá veškeré výdaje a závazky vůči obci, policii a státním orgánům na svou 
zodpovědnost, 

- Nájemce nemá povoleno vykonávat různé aktivity mimo svou NJ bez souhlasu Správy CK, jedná 
se např. o pořádání hudebních produkcí, charitativních akcí, sbírek, rozdávání prospektů či 
reklamních průzkumů, aktivity Nájemce uvnitř jeho NJ nesmí hlukem, zápachem či jinak 
obtěžovat jiné Nájemce CK či jeho návštěvníky (např. příliš hlasitou produkci rozhlasového 
přijímače, TV či amplionů), 

- označení NJ na sebe nesmí poutat pozornost blikajícími či vířivými efekty; stejně tak jsou 
nepřípustná akustická označení obchodů; NJ musí být označena vkusně a v souladu s celkovým 
estetickým ztvárněním CK,  

- Nájemci a jeho zaměstnancům je zakázáno jakkoliv manipulovat s technologiemi umístěnými 
v jeho NJ či jinde v CK bez písemného souhlasu Správy CK; nerespektování tohoto nařízení jde 
k tíži Nájemce poté, co by Správa musela provést nápravu do původního stavu,  

- instalace dalších spotřebičů či zařízení do NJ je povolena jen na základě souhlasu Správy CK, 
patřičné revize jdou k tíži Nájemce, 

- revize vnitřního zařízení NJ, které je ve výlučném užívání Nájemce (např. plynové přípojky, 
elektroinstalace, rozvody vzduchotechniky, vytápění a chlazení, hasicí přístroje, 
elektrospotřebiče, zabezpečovací zařízení atd.) je v režii a starosti Nájemce. Dělícím bodem, 
od kterého je zařízení ve správě Nájemce, jsou napojovací body technologií. Obvykle se jedná 
o hlavní uzávěry technologií na hranici mezi nájemní jednotkou a společnými prostory, 
regulační klapka VZT, vnitřní elektrorozvaděč Nájemce (včetně) apod. Nájemce jakožto 
provozovatel jakéhokoliv zařízení v NJ je povinen provádět veškeré revize, kontroly a další 
činnosti dle podmínek stanovených obecně závaznými právními a technickými předpisy, které 
na vyžádání předloží Správě Centra. Tato povinnost se nevztahuje na zařízení systému 
sprinklerů a EPS (elektrické požární signalizace), jejichž revizi zajišťuje Správa CK,  

- Nájemce má zakázáno používat takové prostředky či zařízení, které by ohrožovaly jeho 
zaměstnance, návštěvníky či jiné osoby nacházející se v prostorách CK; jedná se například o 
používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení, o pyrotechniku, nebezpečné stroje 
či zařízení neschválené Správou CK či nezpůsobilé k provozu v uzavřených prostorách CK, 

- je zakázáno donášet do prostor CK nebezpečné nebo hořlavé látky či předměty, výbušniny, 
jakékoli zbraně a střelivo; za porušení tohoto zákazu svými zaměstnanci či firmami 
pracujícími pro Nájemce odpovídá v plné míře Nájemce a on ponese veškerou odpovědnost 
za případné škody, 

- každý Nájemce se zavazuje jednat způsobem slučitelným s potřebami života a zdržet se vůči 
lidem či jiným živým tvorům jakéhokoliv fyzického či morálního násilí; v případě porušení 
tohoto závazku se Nájemce vystavuje nebezpečí zrušení nájmu a trestního postihu ze strany 
Správy CK a Vlastníka CK, 

- je zakázáno připravovat potraviny mimo prostory tomu určené, výjimku může povolit Správa 
CK, dále viz 3.5 Šatny pro personál , 

- Nájemce musí respektovat činnosti spojené s hubením škůdců, 
- mimo zvířeny určené k prodeji, asistenčních psů a psů ostrahy se nesmí v prostoru CK 

vyskytovat žádná jiná zvířata s výjimkou těch, která jsou po celou dobu nesena na ruce nebo 
v tašce, vždy ale tak, aby nedošlo ke konfliktu s návštěvníky CK, ostatními nájemci CK nebo 
personálem CK, 

- nastěhování, vystěhování či jiné práce v NJ po uvedení CK do provozu se můžou dít jen po 
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souhlasu Správy CK v přesně určenou dobu a musí jí toto být dáno min. 7 dní předem na 
vědomí, 

- v jakékoliv korespondenci či reklamě probíhající v rámci CK bude Nájemce uvádět jméno, 
logo a adresu CK, 

- je zakázáno kouřit ve všech vnitřních i vnějších prostorách CK včetně NJ, s výjimkou prostor 
ke kouření vyhrazených, 

- Nájemce se zavazuje umožnit vstup do své NJ zástupci Správy CK nebo osobě pověřené 
Správou CK, tzn. údržbě CK, bezpečnostní službě či úklidové službě, firmám provádějícím 
revize, servis či opravy zařízení, a to kdykoliv o to bude požádán; v případě vyžádání 
provozovatele NJ v doprovodu zástupce Správy CK, 

- v případě úrazu jakéhokoliv návštěvníka NJ musí být vždy informována Správa CK, která se 
zúčastní řešení a zaznamená všechny potřebné detaily, 

- v případě pojistné události je zapotřebí o případu do všech detailů informovat Správu CK. 
- Správa CK může organizovat kulturní a zábavné akce v rámci CK; předpokládá se, že při těchto 

příležitostech budou Nájemci tyto aktivity podporovat a napomůžou udržení pozitivní 
atmosféry,  

- Nájemce musí neprodleně informovat Správu CK o poruše nebo odpojení požárního 
zabezpečovacího zařízení jako jsou SHZ, EPS, Evakuační rozhlas či odvod tepla a kouře, 

- Nájemce nesmí bez písemného souhlasu Správy CK pronajmout své prostory třetímu subjektu. 
 

3.2 Provozní doba CK 
- Provozní doba CK jsou časové úseky včetně před a po otevírací době a jsou určeny k doplňování 

skladů, úklidu a nutným opravám, kdy jsou zaměstnanci nájemců a nájemci oprávněni se 
pohybovat v CK bez zvláštního povolení správy centra. V tuto dobu je však nájemcům zakázáno 
pohybovat se v prostorech, které nepotřebují pro výkon své činnosti. Maximálně tedy nejkratší 
cestou k nákladovým rampám, odpadovému hospodářství a zpět ke své nájemní jednotce tak, 
aby co nejméně narušovali elektronicky zastřežené prostory CK. Bezdůvodně opouštět 
nájemní prostor je zakázáno. 
 

Doba určená pro zásobování negastronomických provozoven: 

 

denně    od 6:00 do 9:00 

    od 21:10 do 22:30 

 

Doba doporučená pro zásobování gastronomických provozoven: 

 

denně    od 6:00 do 9:00 

    od 21:10 do 22:30 

 

- pro pohyb osob v CK mimo tuto Provozní dobu je nutný předchozí písemný souhlas Správy CK, 
- Ve 2. NP, 1.PP a 2.PP je provozní doba prodloužena v návaznosti na aktuální provoz 

restaurací, bowlingu či fitness centra po dohodě se Správou CK, 
- výjimku povoluje nebo nařizuje pouze Správa CK. 

 

3.3       Otevírací doba CK 
- Pronajímatel stanovuje otevírací dobu CK pro zákazníky denně od: 

 

Hypermarket   Po – Ne  7:00 – 22:00 

Pasáž    Po – Ne            9:00 – 21:00 

Fitness    Po – Pá  6:30 – 21:30 

    So – Ne  8:00 – 20:00 

Kantýna Poldi                          Po – Čt/Ne       11:00 – 22:00 

                                               Pá – So             11:00 – 23:00 
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- Nájemci jsou povinni tuto dobu striktně dodržovat, přestávky nejsou povoleny v žádné formě. 
- změny této doby jsou možné například v důsledku státních svátků nebo nenadálých 

mimořádných událostí a jsou stanoveny správou CK. Nájemci jsou povinni takové změny 
akceptovat. 

- Odlišná otevírací doba je stanovena u Nájemců, kteří svým rozsahem a podstatou nabízených 
služeb jsou v CK výjimeční, a odlišná doba je pro tento sortiment výrobků a služeb na trhu 
obvyklá. Jedná se zejména o hypermarket, banky, cestovní kanceláře, kina, herny, jiné 
sportovní a zábavní služby. Odlišná otevírací doba jednotlivých Nájemců je možná pouze na 
základě předchozího písemného souhlasu pronajímatele CK.  

- Pronajímatel upozorňuje Nájemce, že jednotná otevírací doba je jedním z 
nejdůležitějších obchodních benefitů obchodního centra a jakékoliv svévolné úpravy 
otevírací doby nebo přestávky v provozování obchodů v průběhu této doby poškozují 
obchodní úspěch celého centra! 

3.4       Skladové hospodářství CK 
- Nájemce má právo skladovat si své zboží ve své NJ či ve svém pronajatém skladovacím 

prostoru; mimo toto území je zakázáno Nájemci a jeho zaměstnancům umísťovat jakékoliv 
zboží, odpady z něj či prostředky na jeho přepravu, přípravu či výrobu; to samé se vztahuje 
na osoby pracující pro Nájemce na jeho účet; výjimky povoluje Správa CK; 

- Nájemce je povinen své zboží skladovat min. 60 cm od hlavic SHZ (samohasící zařízení - 
sprinkler) a čidel EPS (elektrická požární signalizace), v případě, že Nájemce poruší toto 
ustanovení, může Správa CK přistoupit k odstranění těchto věcí na náklady Nájemce; ve 
výjimečných případech může Správa CK povolit předem a na omezenou a přesně stanovenou 
dobu určitou činnost, 

- v případě, že přes sklad Nájemce vede úniková cesta, je Nájemce povinen tuto cestu 
udržovat volně průchodnou a nezastavěnou žádným materiálem, v případě, že Nájemce 
poruší toto ustanovení, může Správa CK přistoupit k odstranění těchto věcí na náklady 
Nájemce; ve výjimečných případech může Správa CK povolit předem a na omezenou a přesně 
stanovenou dobu určitou činnost, 

- Nájemci, kteří mohou zásobovat své nájemní jednotky přes prostory, kde nepřijdou do styku 
s návštěvníky, mohou své jednotky zásobovat bez omezení v libovolnou dobu provozní doby 
centra, 

- Nájemci, kteří nemají tuto možnost, tzn., že nemají přístup do svých NJ z chodeb neurčených 
pro veřejnost, mohou využít pouze určené časy dle článku 3. 2. výše, 

- dovoz zboží přes prostory nákladové rampy se může provádět kdykoliv, avšak musí se dodržet 
zásobovací časy dle článku 3.2, proto je doporučeno zásobovat pouze v čase od 06:00 – 09:00 
nebo 21:10 – 22:30, 

- zásobování nájemních jednotek je možno za použití vozíků, paletových vozíků, rudlíky jsou 
povoleny pouze s bantamovou nebo pogumovanou povrchovou úpravou koleček,  

- navážení zboží svými prostředky či prostředky subjektů pracujících pro Nájemce se musí konat 
po nezbytně nutnou dobu tak, aby nedocházelo ke zbytečné blokaci prostředků jiných 
Nájemců; pokud tak nebude činěno, může přistoupit Správa CK k jeho odtažení na náklady 
Nájemce, pro kterého vozidlo zboží naváželo, 

- při zásobování je Nájemce či jeho dodavatel povinen počínat si tak, aby nedošlo k poškození 
majetku CK. Pakliže dojde v průběhu zásobování k poškození majetku CK, náklady na opravu 
půjdou k tíži Nájemce, toto i v případě škody způsobené externím dopravcem zásobujícím 
danou NJ, 

- vozidlo se může zdržovat pouze v prostoru nakládky zboží, do prostoru určeného pro parkování 
návštěvníků nemá přístup, 

- řidič či závozník nákladního vozidla přivážející zboží pro Nájemce se nesmí vzdálit od svého 
vozidla, musí být neustále k dispozici pracovníkovi ostrahy a musí dbát jeho pokynů; zakazuje 
se mu zde své vozidlo opravovat, dolévat provozní tekutiny či své vozidlo čistit; při porušení 
těchto pravidel mu může Správa CK zakázat vjezd.  
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3.5 Šatny pro personál CK 
- Jsou umístěny ve 2. PP CK  
- jsou určeny zaměstnancům NJ a firmám zabezpečujícím ostrahu, údržbu a úklid, 
- šatní skříňky v šatnách zaměstnanců jsou určeny k odkládání oděvů a obuvi a budou 

poskytovány zájemcům po dohodě se Správou CK, přednostně ale pro zaměstnance 
restauračních a potravinářských nájemních jednotek,  

- šatní skříňky nesmí být používány k odkládání zboží či materiálu, který by mohl způsobit 
hmotné škody či poškodit zdraví ostatních pracovníků Nájemců CK, 

- personál CK se musí vyvarovat jakéhokoliv poškozování vybavení šaten a chovat se ohleduplně 
s ohledem na ostatní přítomné, 

- nikdo ze zaměstnanců NJ či firem zabezpečujících ostrahu, údržbu a úklid nesmí do těchto 
prostor vpouštět cizí osoby v CK nepracující, pokud se toto stane, bude takovému zaměstnanci 
ihned odebrán klíč od jeho šatní skříňky a klíč od vstupních dveří bez náhrady,  

- v případě ztráty klíče od vstupních dveří šaten bude takový zaměstnanec nést náklady v plné 
výši na výrobu a výměnu nezbytných zámků a klíčů pro ostatní uživatele těchto prostor.  

3.6       Odpadové hospodářství 
- veškeré nakládání s odpadem musí být v souladu s tímto řádem, zabezpečuje jej správa CK a 

náklady s tím spojené jsou považovány za přímou spotřebu – za náklady přímo hrazené 
Nájemci, 

- v prostorách severní a jižní zásobovací rampy jsou umístěny lisovací kontejnery na kartonové 
obaly a směsný odpad v místnostech č. 02.26 a 1.11b. Lisování může provádět pouze 
proškolená obsluha, 

- kontejnery na ostatní odpad jsou umístěny v prostorách severní i jižní nakládací rampy, 
- vývoz odpadu z NJ se řídí k tomu vydanými pokyny – zabezpečuje jej Správa CK, 
- likvidaci a odvoz odpadu zajišťuje pro CK společnost: 

 
Marius Pedersen 
Michaela Vrchotová   tel: +420 730 809 976 

email: michaela.vrchotova@mariuspedersen.cz 

 

- každý nájemník produkující biologický odpad je povinen uzavřít smlouvu se společností, která 
bude odpad odvážet a likvidovat. Je striktně zakázáno zbavovat se biologického odpadu jiným 
než výše stanoveným způsobem.  

- místnost pro mytí jídelních táců je umístěn ve 2. NP v části chodby k zákaznickým toaletám, 
- odvoz biologického odpadu z 2. NP bude zajištěn výtahem V6 do prostor nákladové rampy 

sever a odtud přímo odvážen odbornou společností Nájemce. 
 
Likvidace odpadů se týká typu: 

 
200301 – směsný komunální odpad,  

150101 - papírový, lepenkový odpad,  

150102 - plastový obal recyklovatelný.   

3.7       Pokyny Správy CK pro vývoz odpadu z nájemních jednotek 
- Nájemci, kteří mohou svůj odpad likvidovat odvozem do sběrného místa ve 2. PP a 1. NP, 

prostorami, kde nepřijdou do styku s návštěvníky, mohou odpad vyvážet bez omezení v 
libovolnou dobu provozní doby centra, 

- Nájemci, kteří nemají tuto možnost, tzn. nemají přístup do svých NJ z chodeb a schodišť 
neurčených pro veřejnost, mohou využít k likvidaci odpadů pouze určené časy: 
 likvidace odpadu – 6:00 – 7:00, 21:10 – 22:30 

- každý Nájemce je povinen odstranit z prostor CK veškerý speciální či neobvyklý odpad 
(například palety, bedničky, přepravky, nábytek, stavební prvky a odpady, různý elektronický 
odpad, kovový šrot, štěrk atd.) na vlastní náklady, 

- každý provozovatel NJ, ve které dochází ke konzumaci potravin (dále FU), musí mít smlouvu 
s firmou zabývající se likvidací tukových a olejových odpadů a biologického odpadu. Vývoz si 
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zajišťuje Nájemce; Správa CK zajistí pouze odvoz lapolů Centra, 
- každý zaměstnanec Nájemce přicházející do styku s odpadovým hospodářstvím musí projít 

vstupním školením a obnovit si ho vždy po roce; toto školení zajistí jeho přímý nadřízený a o 
jeho proběhnutí informuje Správu CK, 

- je zakázáno odkládat odpad z NJ do míst v CK, která k tomu nejsou určena, například do 
veřejných prostor, do košů na pasážích, do chodeb určených k evakuaci osob či na schodiště, 

- ve výjimečných případech, na základě žádosti, může Správa CK povolit odvážení odpadků v 
jinou dobu,  

- Nájemci a jejich zaměstnanci jsou povinni dodržovat separaci odpadu do nádob k tomu 
určených,  

- u nákladových ramp jsou umístěny lisy na lepenkové obaly; tento lis smí používat pouze osoba 
proškolená na jeho ovládání; nájemníci zde mohou shromažďovat pouze papírový odpad bez 
nečistot, jako jsou zbytky plastů, dřeva či polystyrenu,  

- k odvozu odpadu se smí použít pouze nákladní výtahy V4, V5 a V6 pro severní část nájemních 
jednotek a nákladní výtahy V9 a V10 pro jižní část. 

3.8       Zabezpečení proti krádeži 
- Správa CK neodpovídá za zabezpečení ochrany obchodů proti krádeži; je na každém Nájemci, 

aby své prostory účinně zabezpečil proti vniknutí či vloupání do těchto prostor mimo otvírací 
dobu CK; zejména přední část prostor by při uzamknutí neměla umožnit, aby bylo možné 
vniknout dovnitř za použití háku, 

- Nájemci se nesmí stavět proti tomu, aby zaměstnanci bezpečnostní služby CK a technické 
údržby CK plnili své úkoly; tito jsou oprávněni vstoupit do NJ v nepřítomnosti provozovatele 
(avšak pouze v případě akutního nebezpečí/havárie), aby mohli učinit veškerá opatření 
nezbytná k ochraně budovy CK, majetku a osob, 

- Nájemce uzavře pojistné smlouvy, jejichž uzavření Nájemní smlouva předpokládá (v případě 
víceprací na své NJ pak uzavře dodatečné pojistky) a oznámí svým pojistitelům 
příslušenství své NJ. 

3.9       Ztracené děti 
- Nájemce je povinen neprodleně uvědomit velín ostrahy na telefonním čísle +420 702 137 926, 

dojde-li k nalezení nebo ztrátě dítěte. Ostraha pak oznámí popis dítěte nebo vyvolá rodiče 
pomocí vnitřního rozhlasu. Na místo se dostaví pracovník ostrahy, který bude dohlížet na 
ztracené dítě či zranitelnou osobu, dokud nebude nalezen jeho/její opatrovník.  

- ztracenou osobu může také některý člen personálu doprovodit k informačnímu kiosku nebo 
do kanceláře Správy CK, kde se osoby ujmou pracovníci centra, kde vyčká příchodu rodičů 
nebo městské policie. 

3.10     Správa Central Kladno 
- o jakékoliv provozní povolení od Správy CK je možné požádat v pracovních dnech od 9:00 do 

12:00 a od 13:00 do 16:00 v kanceláři Správy CK,  
- Správa CK je povinna se vyjádřit do 3 pracovních dnů od podání žádosti; kritické žádosti se 

řeší individuálně s ohledem na technické a provozní možnosti. 

3.11     Používání Nouzových východů (NV) z Chráněných únikových cest (CHUC) CK 
- CHUC jsou primárně určeny k evakuaci osob z CK při situacích vyžadujících neprodlené 

opuštění budovy, nesmí být proto žádným způsobem zastaveny či dokonce uzamčeny; vůbec 
se nesmí v cestách CHUC vyskytovat nábytek, zboží či jiný materiál, porušení tohoto zákazu 
bude přísně stíháno, 

- NV v CHUC nejsou určeny k docházce zaměstnanců, k zásobování NJ či jako východy pro kuřáky 
a jejich potřeby,  

- ve výjimečných případech může použití těchto NV povolit Správa CK, ale vždy musí jít o podání 
odůvodněné žádosti a s dostatečným předstihem, 

- systém Elektrického zabezpečení CK vnímá každé otevření NV v CHUC jako narušení integrity 
venkovního pláště CK a z toho důvodu signalizuje vše na Velíně Ostrahy CK,  

- operační dozorčí může vyhodnotit takovéto narušení jako důvod k povolání dalších 



                    PROVOZNÍ A TECHNICKÝ ŘÁD                   
 
 

14 
 

bezpečnostních sil, veškeré takto vzniklé náklady proto vždy půjdou k tíži viníka. 
 

 3.12     Systém Generálního Klíče (SGK) 
- veškeré dveřní vložky v objektu musí být osazeny SGK. Tento systém slouží primárně 

k rychlému zásahu HZS do jakékoli části budovy. Generální klíč je uložen v požárním trezoru, 
který je otevíratelný pouze v případě požárního poplachu, 

- druhý klíč bude uložen a zapečetěn na velíně pro případ mimořádné události. Tento klíč bude 
pečlivě monitorován a v případě použití bude sepsán protokol o jeho použití, podepsán dvěma 
členy SC a předložen ke schválení dotčené NJ,  

- zodpovědná osoba dotčené NJ bude o použití Generálního klíče neprodleně informována, 
- z toho důvodu je nutné správě centra pravidelně aktualizovat kontakty na zodpovědné osoby 

NJ, které jsou na měsíční bázi zasílány ostraze centra. 
 

3.12    Zařizovací práce obchodních jednotek / fit-out / 
- před započetím zařizovacích prací je Nájemce povinen předat Správě CK kompletní 

projektovou dokumentaci (4x tištěné pare + 1CD) k předchozímu písemnému schválení. Bez 
schválení (budoucím) Pronajímatelem není možné započít se zařizovacími pracemi, 

- po ukončení prací je Nájemce povinen předat Správě CK kompletní dokumentaci skutečného 
provedení (1x tištěná verze + 1CD). 

 

3.13 Místo pro kuřáky  
- kouření v jiných částech objektu než ve vymezeném prostoru pro NJ a zaměstnance CK není 

povoleno, 
- kouření a manipulace s otevřeným ohněm v objektu CK je přísně zakázáno. 
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4 Návštěvní řád   
 

Práva a povinnosti Návštěvníka: 

- V Centru je zákaz kouření vyjma prostor k tomu vyhrazených.   
- Jsou zakázána veškerá jednání, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR a s principy 

dobrých mravů, zejména je zakázáno používat fyzické síly, neslušných výrazů a gest nebo 
výrazů či jiných projevů hanobících rasu, náboženství nebo etnikum, v jejichž důsledku by 
mohlo dojít k výtržnostem nebo by se mohly dotknout ostatních návštěvníků nebo rušit jejich 
klid, fyzicky či ústně napadat či obtěžovat, vyhrožovat jakékoliv osobě. 

- Je zakázáno požívání alkoholických nápojů a kouření, včetně elektronických cigaret, mimo 
vyhrazená místa. 

- Je zakázán vstup pod vlivem alkoholu a omamných, návykových či psychotropních látek, též 
jejich vnášení či distribuce. 

- Vstup se zvířaty je zakázán vyjma asistenčních psů. Malá plemena mohou být nesena v ruce 
nebo tašce. 

- Vstup s jízdními koly je povolen pouze za účelem servisu nebo reklamace v k tomu určených 
nájemních jednotkách. Jízdní kolo musí být vždy vedeno. 

- Z bezpečnostních důvodů je rovněž zakázána jízda na kolečkových bruslích, koloběžkách, 
skateboardech apod. 

- Je zakázáno vstupovat se střelnými zbraněmi nebo podobnými předměty s výjimkou státních 
a komunálních policejních složek. 

- Sezení je povoleno jen na k tomu určených lavičkách. Ležení je zakázáno. 
- Obtěžování zákazníků, žebrání a zbytečné pobývání v prostorách centra není dovoleno.  
- Zákaz vstupu osob zapáchajících či jinak hygienicky obtížných, nevhodně oblečených, nahých, 

s viditelnými jevy nakažlivé choroby apod. 
- Je zakázáno vstupovat s nákupními vozíky, kočárky nebo vozíky pro invalidy na eskalátory. 
- Je zakázáno běhání a pohyb v protisměru po eskalátorech. 
- Je zakázáno nechávat nákupní vozíky volně mimo vyhrazené kóje. 
- Je zakázáno provádět osobní hygienu (mytí do půli těla, mytí nohou, čištění zubů, holení 

apod.) 
- Je zakázán vstup s jedovatými, znečišťujícími, zapáchajícími nebo nebezpečnými látkami.  
- Je zakázáno používání otevřeného ohně. 
- Není povoleno provozování jakékoliv propagační či výdělečné činnosti bez souhlasu Správy 

centra. 
- Jakákoliv manipulace s majetkem Centra a jeho nájemců není povolena bez jejich souhlasu. 
- Je zakázáno umisťovat bez povolení Správy centra letáky a samolepky na svislé či vodorovné 

konstrukce a povrchy Centra nebo na jiné prostory Centra, ať uvnitř nebo v exteriéru. 
- Je zakázáno provozování hlasité hudby, zpěvu nebo vystoupení bez souhlasu Správy centra. 
- Svévolné znečišťování, poškozování nebo zneužívání zařízení centra a společných prostor jako 

jsou toalety, sanitární místnosti apod. budou stíhány dle přestupkového zákona a bude 
požadována náhrada škody. 

- Je zakázáno shromáždění nepovolené Správou centra. 
- Je zakázáno odkládat či uvazovat na pozemku Centra zvířata bez ochranného košíku. 
- Je zakázáno konzumovat alkohol mimo prostory k tomu určené. 
- Je zakázáno fotografovat či filmovat ve všech prostorách Centra bez písemného souhlasu 

Správy Centra vyjma fotografií či videí pro striktně osobní účely. 
- Návštěvník nesmí jakkoli manipulovat, zakrývat či jinak omezovat funkci požárního či 

bezpečnostního zařízení Centra. 
- Každý Návštěvník je oprávněn používat společné části Centra, např. pasáž, a společná 

zařízení, např. vstupní dveře, nouzové východy, chodby, umývárny, jídelny, ale i venkovní i 
vnitřní parkoviště a příjezdové komunikace. 

- Návštěvník nemá povoleno vykonávat různé aktivity bez souhlasu Správy Centra, jedná se 
např. o pořádání hudebních produkcí, charitativních akcí, sbírek, podomního prodeje, 
rozdávání prospektů či reklamních průzkumů. 

- Bez předchozí smlouvy se Správou CK je zakázáno parkování vozidel, která evidentně nesou 
reklamu za účelem prodeje vozidla nebo propagaci jiného druhu třetího subjektu. 
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- Návštěvník nebude od Správy Centra požadovat žádná nápravná opatření v případě, že bude 
zvažovat na základě skutečného jednání nebo ze zákona podání stížností z důvodu rušení 
způsobeného jiným Návštěvníkem, Nájemci nebo třetí stranou, v takovém případě bude 
Návštěvník jednat přímo s dotyčnou osobou. 

- Návštěvníkovi je zakázáno jakkoli manipulovat s technologiemi umístěnými v Centru.  
- Nerespektování tohoto nařízení jde k tíži Návštěvníka poté, co by Správa Centra musela 

provést nápravu do původního stavu.  
- Návštěvník má zakázáno donášet a používat takové prostředky či zařízení, které by ohrožovaly 

jiné Návštěvníky či osoby nacházející se v prostorách Centra. Jedná se například o otevřené 
používání ohně, o pyrotechniku, nebezpečné stroje či zařízení. 

- Je zakázáno donášet do prostor Centra nebezpečné nebo hořlavé látky či předměty, 
výbušniny, jakékoli zbraně a střelivo. Za porušení tohoto zákazu Návštěvník odpovídá  
v plné míře a ponese veškerou odpovědnost za případné škody. 

- Každý Návštěvník se zavazuje jednat způsobem slučitelným s potřebami života a zdržet se 
vůči lidem či jiným živým tvorům jakéhokoli fyzického či morálního násilí. V případě porušení 
tohoto závazku se Návštěvník vystavuje nebezpečí vykázání z prostor Centra  
a trestního postihu ze strany Správy CK a vlastníka Centra. 

- V případě úrazu jakéhokoliv návštěvníka Centra musí být vždy informována Správa Centra, 
která se zúčastní řešení a zaznamená všechny potřebné detaily. 

- V případě pojistné události je zapotřebí o případu do všech detailů informovat Správu Centra.  
Pokud je nezbytné povolat Policii ČR, je nutné toto provést v součinnosti s Ostrahou Centra - 
po domluvě na telefonním čísle +420 702 137 926 

- Ztráty a nálezy se hlásí Dispečinku Centra na telefonní číslo +420 702 137 926 nebo na info 
kiosku osobně či telefonicky na telefonním čísle +420 725 437 698 

- Návštěvník je povinen řídit se pokyny pracovníků Ostrahy Centra nebo personálu Centra  
v případě nebezpečí požáru, evakuace Centra či jiného nebezpečí. 

- Návštěvník je povinen ihned a neprodleně informovat pochůzkovou Ostrahu Centra nebo 
zavolat na telefonní číslo +420 702 137 926 o jakémkoli narušení dobrých mravů, o páchání 
trestné činnosti či o jiném nebezpečí pro ostatní návštěvníky Centra, personál Centra nebo 
pro jiné osoby.  

- Prostor k sezení v prostoru u restaurací a občerstvení je určen pouze ke konzumaci jídel zde 
zakoupených. 

- Správa CK si vyhrazuje právo vykázat z prostor Centra ty Návštěvníky, kteří hrubě porušují 
dobré mravy, páchají přestupky nebo trestnou činnost, žebrají, pobývají v Centru 
neadekvátně dlouho dobu či jinak obtěžují ostatní návštěvníky Centra či zaměstnance 
obchodů. 
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5 Provozní řád 
 

Řád platný v obchodním centru Central Kladno (Centrum nebo CK). 

5.1 Předmět řádu 
 

Tento řád (dále jen „Řád”) je také přílohou k nájemní smlouvě (dále jen „Nájemní smlouva”). 

Tento Řád je závazný pro všechny budoucí Nájemce a Nájemce - uživatele (dále jen 

„Nájemci”). Bez ohledu na to, zda tuto povinnost stanoví konkrétně jednotlivá ustanovení 

tohoto Řádu, se každý Nájemce dále zavazuje zajistit, aby jeho zaměstnanci, dodavatelé a 

obecně každá z osob či subjektů pracujících pro Nájemce či přítomných v pronajatých 

prostorách Nájemce tak, jak jsou tyto definovány v Nájemní smlouvě (dále jen „Prostory”), 

tento Řád dodržovali. Cílem tohoto Řádu je definovat a vymezit provozní pravidla, jimiž se 

bude řídit provoz v prostorách Centra. 

 

Veškeré pojmy používané v tomto Řádu jako definice s velkým písmenem, které v tomto Řádu 

nejsou přímo definovány, mají význam vymezený v Nájemní smlouvě. 

 

Bez ohledu na konkrétní ustanovení tohoto Řádu je vlastník Centra („Pronajímatel“) oprávněn 

veškerá práva a povinnosti Pronajímatele a/nebo Správce centra z tohoto Řádu vykonávat 

přímo nebo prostřednictvím Správce centra či Pronajímatelem určené třetí osoby. 

 

5.2 Společné prostory centra 
 

K plochám ve společném užívání (Společné prostory) zejména patří: 

 

(a) společné prostory budovy (Centra) tak, jak je definuje zákon č. 72/1994 Sb., v platném 
znění, tj. společné plochy a společná zařízení, jako jsou chodby, vstupní dveře, nouzové 
východy, haly, umývárny, jídelny, konferenční a kancelářské místnosti, které používá 
manažer a administrativní pracovníci řídící Centrum a personál technické údržby budovy; 

(b) vnější prostory Centra, parkoviště, příjezdové komunikace, jakož i ostatní komunikace 
používané Pronajímatelem a Nájemci; 

(c) ostatní prostory, které obecně používají jak Pronajímatel, tak Nájemci, a další prostory 
označené jako Společné prostory v Budoucí smlouvě a/nebo Nájemní smlouvě; 

(d) každý Nájemce je oprávněn volně užívat Společné prostory v souladu s vymezeným 
účelem jejich užívání, aniž by však při tom porušoval práva ostatních Nájemců a/nebo 
uživatelů Centra. Nájemce bude současně dodržovat níže uvedená omezující ustanovení. 
 

5.3 Užívání společných prostor 
 

(a) Kryté spojovací chodby (pasáže) vyhrazené veřejnosti 
 

Nájemce nebude rušit pohyb chodců v krytých spojovacích chodbách (pasážích) určených pro 

veřejnost. Kromě toho je Nájemce povinen dodržovat pravidla, jež mu mohou uložit soudní nebo 

správní orgány či osoba určená Pronajímatelem k zabezpečení správy Centra (Správce centra nebo 

Správce CK). 

 

(b) Skladování ve Společných prostorách 
 

Nájemci není bez předchozího písemného souhlasu Správce CK nebo jeho zástupců dovoleno ve 

Společných prostorách skladovat odpad či suť, dále pak není dovoleno bez výše uvedeného 
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předchozího souhlasu ve Společných prostorách skladovat, ukládat, vybalovat či balit zboží nebo 

zařízení ani jakkoli jinak manipulovat se zbožím nebo jakýmkoli materiálem, bez ohledu na to, zda 

toto zboží je či není určeno k prodeji. 

 

Správce centra je oprávněn odstranit na náklady a odpovědnost Nájemce cokoli, co by Nájemce ve 

Společných prostorách skladoval v rozporu s výše uvedeným ustanovením, a to i bez předchozího 

upozornění a bez nároku Nájemce na jakoukoliv náhradu. Nájemce odpovídá za to, že jeho 

zaměstnanci a dodavatelé budou respektovat pravidla o způsobu parkování a zásobování, která jsou 

stanovena platnými právními nebo jinými předpisy, tímto Řádem a Správcem CK. Správce CK je 

oprávněn nechat odtáhnout každé vozidlo, které by parkovalo ve Společných prostorách mimo prostor 

k tomu určený (jakožto i vozidlo, které by bylo zaparkováno déle, než kolik vyžaduje nezbytná doba 

pro vykládku či nakládku). 

 

(c) Označení obchodů 
 

Pokud Nájemní smlouva nestanovuje jinak, a s výjimkou předchozího písemného souhlasu Správce CK, 

je ve Společných prostorách zakázáno umisťovat označení obchodů, plakáty či bodové reflektory 

jakéhokoli druhu. V případech, kdy je umístění označení obchodů či plakátů ve Společných prostorách 

povoleno, nesmí být jejich instalací a umístěním narušena celková harmonie a estetický vzhled 

Centra. 

 

(d) Propagace 
 

Bez předchozího písemného souhlasu Správce CK je ve Společných prostorách zakázáno pořádat 

jakýkoli prodej, sbírku, reklamní a propagační akce, rozdávání prospektů či jinou, i bezplatnou, 

prémiovou nabídku zboží nebo služeb. 

 

(e) Odpovědnost 
 

Každý Nájemce osobně odpovídá jak za škody způsobené ve Společných prostorách, tak i za veškeré 

negativní důsledky vyplývající ze zneužití Společných prostor nebo z užívání Společných prostor 

způsobem, který neodpovídá či je dokonce v rozporu se zamýšleným účelem těchto prostor, a to v 

důsledku svého jednání či jednání kteréhokoli ze svých zaměstnanců, dodavatelů nebo osob či 

subjektů pracujících pro Nájemce či přítomných v pronajatých prostorách Nájemce. 

 

(f) Parkování ve Společných prostorách 
 

Nájemce je povinen parkovat svá vozidla v parkovacích prostorách, které k tomuto účelu určí Správce 

centra. Nájemce se zavazuje zajistit, aby toto ustanovení bylo dodržováno i ze strany jeho 

zaměstnanců, dodavatelů nebo jiných osob spadajících pod jeho pravomoc. 

 

5.4 Části vyhrazené výlučně pro potřeby nájemců 
 

Části vyhrazené výlučně pro potřeby Nájemce jsou části určeny výhradně k tomu, aby je užíval jeden 

Nájemce (dále jen „Výlučné prostory Nájemce”). Součástí těchto Výlučných prostor Nájemce jsou 

Prostory a další části vyhrazené výlučně pro potřeby Nájemce, i když se nachází mimo Prostory, 

zejména jakákoli část sítě nebo vybavení, která slouží pouze Prostorám přiděleným na základě 

Nájemní smlouvy jednomu konkrétnímu Nájemci (např. vzduchotechnická jednotka pro Prostory 

umístěná mimo Prostory a související vybavení či zařízení). 

 

Každý Nájemce je oprávněn svobodně užívat Výlučné prostory Nájemce pod podmínkou, že nebude 

narušovat práva ostatních Nájemců a nebude činit cokoliv, co by mohlo ohrozit bezvadný stav budovy 
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Centra, co by mohlo mít negativní dopad na účel a bezpečnost budovy Centra či na bezpečnost 

Nájemců či návštěvníků Centra a dále se každý Nájemce zavazuje, že bude zachovávat všechny 

případné omezující klauzule uvedené v Budoucí smlouvě nebo Nájemní smlouvě a jejích přílohách. 

 

a) Práce ve Výlučných prostorách Nájemce 

 

Jakékoli úpravy, demolice, změny, instalace nebo stavební práce jakékoli povahy ve Výlučných 

prostorách Nájemce mohou být prováděny pouze po předchozím písemném souhlasu Správce centra; 

práce musí být prováděny tak, aby byly v souladu s přílohami Nájemní smlouvy a příslušnými předpisy. 

Nájemce je zejména povinen včas zažádat o potřebná povolení (zejména o nezbytná správní 

povolení). Nájemce je rovněž povinen zajistit, že jakékoli práce prováděné ve Výlučných prostorách 

Nájemce nad rámec běžné údržby specifikované v Nájemní smlouvě bude provádět osoba k příslušným 

pracím oprávněná, a že tato osoba má uzavřené potřebné pojistné smlouvy kryjící odpovědnost za 

škodu způsobenou řemeslnou a/nebo stavební činností.  

 

Na požádání poskytne Nájemce tuto pojistnou smlouvu a pojistné podmínky ke kontrole a odsouhlasení 

Správci centra nebo Pronajímateli.  

 

Bez předchozího písemného souhlasu Správce centra je výstavba mezipatra zakázána. 

 

Na žádost Pronajímatele nebo Správce centra předloží Nájemce Pronajímateli aktuální jmenný 

seznam všech osob zhotovitele(ů) Nájemce majících přístup do nebo k Výlučným prostorám Nájemce 

při provádění jakýchkoliv prací v nebo na těchto prostorách pro Nájemce. 

 

  b) Přetěžování podlah 

 

Aby nedocházelo k narušování dobrého technického stavu podlah a stěn, poškozování či popraskání 

podlah a stropů, je zakázáno umisťovat, skladovat či zavěšovat v Prostorách jakékoli předměty, 

jejichž váha by překračovala povolené podlahové zatížení či zatížení stěn. 

 

Dále platí, že žádný předmět nesmí být zavěšen nebo nalepen na stěnách oddělujících jednotlivé 

Prostory, pokud se nejedná o nosné stěny. V případě nosných stěn pak platí, že celkové zatížení 

jednotlivých nosných stěn smí dosáhnout maximálně poloviční hodnoty povoleného zatížení těchto 

stěn. 

 

       c) Údržba a úklid 

 

Prostory musí být upraveny tak, aby byly vhodné pro komerční účely specifikované v Nájemní smlouvě 

jako Dohodnuté užívání (jak je definováno v Nájemní smlouvě). Proto je každý Nájemce povinen 

udržovat svůj obchod a přilehlé prostory v dobrém a reprezentativním stavu. 

Jestliže jakékoli veřejnosti přístupné Prostory, jakož i Prostory, které jsou pro veřejnost viditelné 

(zejména se jedná o průčelí, okenice, dekorace a instalace), budou ve stavu, který může mít negativní 

dopad na vzhled nebo estetický charakter celé budovy Centra, bude Správce centra oprávněn, po 

předchozím upozornění, nechat na náklady příslušného Nájemce tyto Prostory renovovat, nebo nechat 

provést takové práce, aby dotyčné Prostory byly pohledu veřejnosti zakryty. 

 

Prostory budou stále udržovány v perfektním reprezentativním stavu. Nájemce bude dodržovat 

pravidla, která Správce centra stanoví pro úklid Prostor, zejména pokud jde o časový rozvrh a odvoz 

odpadků a dalšího odpadu. 

 

Každý Nájemce je povinen udržovat veškerá technická zařízení, stavební prvky a prvky vybavení a 

další instalace v Prostorách v dobrém technickém stavu a kdykoli to bude nutné, je povinen zajistit 
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jejich okamžitou opravu. Opravy společných technických zařízení zajišťuje Správa centra, a to i 

v případě, že závadu způsobil nájemník. Náklady na opravy škod způsobených Nájemcem budou 

Správou centra Nájemci přefakturovány. 

 

Totéž platí pro veškerá technická zařízení, stavební prvky a prvky vybavení a další instalace tvořící 

Výlučné prostory Nájemce, a to i tehdy, jsou-li takové prvky instalovány vně Prostor Nájemce. Týká 

se to například veškerých sítí dodavatelů služeb a energií do Prostor. Podobně platí, že Nájemce je 

na své vlastní náklady povinen čistit (po obou stranách), udržovat, případně vyměňovat prvky průčelí 

a výkladců Prostor vč. loga. 

 

V případě, že Nájemce zjistí závadu na společných technických zařízeních nacházejících se ve 

Výlučných prostorách Nájemce, je povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit dispečinku Správy 

centra. 

 

Správce centra má právo na přístup ke společným technickým zařízením nacházejícím se ve výlučných 

prostorách Nájemce a Nájemce je povinen zajistit možnost okamžitého přístupu k těmto zařízením. 

Jestliže Nájemce nezajistí možnost okamžitého přístupu a dojde tak ke škodě v důsledku snahy 

Správce centra získat k těmto zařízením přístup, nebude Nájemce oprávněn požadovat po 

Pronajímateli či Správci centra renovaci těchto zařízení či prvků jako jsou např. dvojité stropy, 

obklady stěn apod. Nájemce je tak srozuměn a souhlasí s tím, že v takovém případě je odpovědnost 

Správce centra a/nebo Pronajímatele za způsobenou škodu vyloučena. 

 

      d) Odvoz odpadu 

 

Za odvoz odpadků odpovídá Správce centra, pokud nebylo s Nájemcem smluvně dohodnuto jinak, 

který také stanoví podmínky, za nichž bude každý Nájemce užívající Společné prostory ukládat do 

prostor pro tento účel vyhrazených veškerý odpad ze svých Prostor (včetně prázdných, poskládaných 

či roztrhaných obalových materiálů). Platí však, že příslušný Nájemce bude povinen z Centra odstranit 

veškerý speciální či neobvyklý odpad (například palety, bedničky, přepravky, nábytek, stavební prvky 

a odpady, zobrazovací jednotky, kovový šrot, štěrk atd.) sám. 

 

Spalování odpadu v budově Centra i na jeho pozemcích je zakázáno. Správce centra zajistí odvoz 

odpadu z míst určených k tomuto účelu, a to tak, že odvozem odpadu pověří buď své zaměstnance, 

nebo třetí osoby, které odvoz a svoz odpadu mají jako předmět podnikání. 

 

V případě, že Správce centra bude organizovat odvoz elektrických článků jakéhokoli druhu, zavazuje 

se Nájemce zabývající se produkcí či distribucí produktů tohoto druhu, že bude respektovat jakékoli 

Centrem vydané pokyny týkající se jejich odvozu a ponese veškeré s tím související náklady. 

 

 

 

 

      e) Požární bezpečnost 

 

Každý Nájemce je povinen vybavit Výlučné prostory Nájemce instalacemi napojenými na centrální 

protipožární bezpečnostní síť, přenosnými hasicími přístroji, v případě nutnosti šroubovými uzávěry 

pro připojení hadic, a dalšími systémy, které jsou pro Centrum předpokládány nebo jež bude 

požadovat Správce centra či platné právní nebo jiné předpisy. Veškerá samočinná hasicí zařízení musí 

splňovat požadavky příslušných předpisů. 
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S výjimkou předmětů určených k prodeji v souladu s účelem pronájmu Prostor je přísně zakázáno 

vnášet do Centra či přechovávat v něm jakékoli zboží, jež by mohlo způsobit požár či výbuch 

(kanystry, bomby s hořlavým plynem, výbušné materiály, munici apod.). 

Místa protipožární ochrany musí být v každé situaci viditelná a přístupná. Kromě toho bude každý 

Nájemce plně respektovat veškeré související platné právní předpisy, požárně-bezpečnostní řešení 

objektu i Výlučných prostor Nájemce, jakožto i předpisy a pokyny Správce centra. 

 

Nájemci, kteří budou mít ve svých Prostorách k dispozici samočinné hasicí přístroje či kohoutky na 

připojení požárních hadic, jsou povinni udržovat tato zařízení zapečetěná a připravená v pohotovosti 

pro případ potřeby, a bude-li to nutné, musí umožnit členům bezpečnostní služby budovy přístup k 

těmto zařízením. 

 

K zajištění účinnosti samočinných hasicích systémů se nesmí žádné zboží skladovat nad úrovní 60 cm 

pod nejbližšími hubicemi samočinného hasicího zařízení. Mimo to musí maximální skladovací výška v 

Prostorách odpovídat platným předpisům a musí být v souladu s limity stanovenými v pojistných 

pravidlech. 

 

Nájemce je povinen udržovat předepsané hasicí přístroje v pohotovostním stavu. Za účelem převzetí 

odpovědnosti za požární bezpečnost Centra je Správce centra oprávněn kontrolovat interiér Prostor 

nebo nechat Prostory (včetně částí nepřístupných veřejnosti) zkontrolovat specializovanou společností 

na náklady Nájemce. 

 

Toto opatření se týká zejména kontroly instalace samočinných hasicích zařízení a tlakových záznamů. 

 

f) Předpisy 

 

Každý Nájemce Centra se zavazuje provozovat Prostory v souladu se všemi právními předpisy, 

rozhodnutími správních či jiných orgánů státní správy či samosprávy, s tímto Řádem, jakož i v souladu 

s pokyny Správce centra. 

 

Kromě veškerých zákonných požadavků bude Nájemce respektovat jak veškerá předepsaná, tak  

i obvyklá pravidla, jimiž se řídí jím vykonávaná činnost. 

 

        g) Provozování Prostor - otevírací doba 

 

Nájemce je povinen ode Dne otevření Prostor pro veřejnost zajistit stálé zásobení a provoz svého 

obchodu. Obchod a výkladní skříně musí být naplněny dostatečným množstvím zboží. K obsluze 

zákazníků musí být v Prostorách odpovídající počet personálu s patřičnou kvalifikací. Od personálu se 

vyžaduje upravený vzhled, ochota a zdvořilost jak ve vztahu k zákazníkům, tak ve vztahu k ostatním 

uživatelům Centra. 

 

Pokud Nájemní smlouva nestanoví jinak, budou obchody otevřeny ode Dne otevření Centra nepřetržitě 

dvanáct měsíců v roce, od pondělí do neděle včetně, a nebudou se uzavírat kvůli každoroční dovolené. 

Nájemce není oprávněn obchod uzavřít, a to ani dočasně, aniž by k tomu získal předem písemný 

souhlas Správce centra. 

 

Otevírací dobu se všemi podrobnostmi určí Pronajímatel. Nájemce je povinen tuto otevírací dobu 

striktně dodržovat. V případě porušení této povinnosti uhradí Nájemce Pronajímateli smluvní pokutu 

uvedenou v Nájemní smlouvě. 

 

Dobu, kdy bude mimo otevírací dobu centra obchodní pasáž přístupna personálu Nájemce pro přípravu 

k otevření a práce po zavření, určí Správce budovy. Pokud budou členové personálu Nájemce 
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potřebovat vstoupit do Prostor mimo tuto dobu, musí být takový vstup předem schválen Správcem 

centra; toto opatření se netýká personálu toho Nájemce, jehož prostory jsou dostupné jinak než 

z obchodní pasáže.  

 

V průběhu otevírací doby Centra budou obchody normálně osvětleny, vytápěny, větrány a chlazeny 

tak, jak to bude roční období a povětrnostní podmínky vyžadovat. 

 

V průběhu otevírací doby i mimo ni, jakož i na žádost Správce centra musí být výkladní skříně a 

označení obchodů viditelně zvenčí osvětleny v rámci platných místních předpisů. 

 

Hromadné výprodeje, likvidace zásob či dražby, a to i ty, jež jsou vykonávány na základě úředního 

rozhodnutí, smí být prováděny pouze po předchozím písemném souhlasu Správce centra. Pronajímatel 

připomíná Nájemci a Nájemce bere oficiálně na vědomí, že jakákoli forma prodeje oslovující 

veřejnost s cílem přilákat zákazníky cenovou nabídkou, která je nižší než obvyklé ceny tohoto 

Nájemce nebo doporučené ceny, vytváří image poškozující dobrou pověst Centra. Z tohoto důvodu 

může být takováto akce organizována pouze po předchozí poradě a písemném souhlasu Pronajímatele 

či jím pověřeného zástupce, a bude-li to dle platných právních předpisů nutné, musí být zajištěn i 

souhlas příslušného orgánu. Trvalé poskytování slev je zakázáno. 

 

Nájemce se zavazuje učinit veškerá opatření, aby jeho obchodní činnost probíhala tak, že nebude 

nikterak ohrožovat klid a nerušené užívání Prostor ostatních Nájemců, Společných prostor, řádnou 

údržbu Centra, jeho náležitý vzhled a řádný provoz. Nájemce přebírá odpovědnost za veškeré škody 

či újmy a jejich důsledky, jež by mohly být způsobeny jeho činností. 

 

V případě, že Nájemce podá stížnost na své sousedy, ostatní Nájemce či třetí osobu, bude jednat 

přímo s dotyčnou osobou a nebude po Pronajímateli požadovat jakákoli nápravná opatření ve vztahu 

k této osobě. Pro odstranění jakýchkoli pochybností je ujednáno, že jakékoli spory se svými sousedy 

a/nebo ostatními Nájemci bude Nájemce řešit smírně a bez účasti zákazníků či jakýchkoli třetích 

osob. Pronajímatel a/nebo Správce centra je oprávněn i bez žádosti Nájemce být mediátorem 

jakéhokoli sporu mezi Nájemci a tito se zavazují s Pronajímatelem a/nebo Správcem centra při výkonu 

funkce mediátora v dobré víře za účelem smírného vyřešení sporu spolupracovat alespoň po dobu 

jednoho měsíce. Porušení tohoto ustanovení je důvodem pro výpověď Nájemní smlouvy 

Pronajímatelem. 

 

 h) Hluk, zápach, obtěžování 

 

Nájemce nesmí instalovat žádné zařízení, jehož provoz by rušil ostatní Nájemce; zejména se zakazuje 

používání radiopřijímačů, gramofonů, přehrávačů, amplionů, televizních přijímačů, atd., které by 

bylo možno slyšet mimo Prostory pronajaté Nájemci. 

 

Do budovy Centra nelze přinášet žádné nebezpečné, zdraví ohrožující či zapáchající materiály nebo 

materiály mimořádně hořlavé, které jsou zakázány v právních nebo jiných předpisech, směrnicích 

bezpečnostních služeb či v pojistných smlouvách Centra. 

 

S výjimkou prostor určených a vybavených k tomuto účelu je vaření v kterékoli části Centra zakázáno. 

 

S výjimkou zvířat určených k prodeji, a případně hlídacích psů bezpečnostní služby či vodících psů 

doprovázejících zdravotně postiženého nebo ve výcviku, se v Centru nesmí zdržovat žádná jiná zvířata 

 

  i) Nastěhování a vystěhování 
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Poté, co bude Centrum otevřeno pro veřejnost, lze se do Centra nastěhovat nebo se z něho vystěhovat 

pouze ve dnech a v době dohodnuté se Správcem centra. Správce centra musí být o nastěhování a 

vystěhování informován alespoň 30 dnů předem. 

 

j) Reklama 

 

V jakékoli své korespondenci či reklamě probíhající v rámci Centra či mimo něj bude Nájemce uvádět 

jméno, logo a adresu Centra. 

 

k) Označení obchodů 

 

Označení obchodů, jakož i další reklamní zařízení viditelná ze Společných prostor nebo zvenčí, jejich 

umístění, rozměry, materiál, zpracování, barva a nápaditost musí být v souladu s celkovým estetickým 

řešením Centra a musí být předem schváleny Správcem centra.  

 

l) Antény 

 

Samostatnou anténu lze instalovat mimo pronajaté Prostory pouze na základě předchozího písemného 

souhlasu uděleného Správcem centra. 

 

m) Elektrická energie 

 

Nájemce může zvýšit předepsanou spotřebu elektrické energie pouze na základě předchozího 

písemného souhlasu Správce centra. 

 

n) Zabezpečení proti krádeži 

 

Správce centra neodpovídá za zabezpečení ochrany Prostor proti krádeži. Je na každém Nájemci, aby 

své Prostory účinně zabezpečil proti vniknutí či vloupání do těchto Prostor. Zejména přední část 

Prostor při uzamknutí nesmí umožnit, aby do Prostor bylo možno jakkoliv vniknout. Takovéto 

zabezpečení části Prostor vedoucích do exteriéru Centra musí rovněž zajistit dostatečnou ochranu 

před vniknutím různých druhů škůdců, zejména pak hlodavců. 

 

Nájemce souhlasí, že v případě jeho nepřítomnosti v Prostorách, pokud hrozí škoda nebo újma na 

majetku či zdraví nebo již vznikla, ať Pronajímateli nebo třetí osobě (např. požár, poškození Prostor 

třetí osobou apod.), je Pronajímatel a/nebo Správce centra oprávněn za účelem vstupu do Prostor 

použit generální klíč. O použití generálního klíče bude sepsán protokol, který na požádání předloží 

Správce centra Nájemci k nahlédnutí. Správce centra v těchto případech vyvine přiměřené úsilí, aby 

Nájemce nebo jeho oprávněné zástupce informoval o použití generálního klíče. Generálním klíčem se 

pro účely tohoto Řádu rozumí klíč k zámkům, jimiž Nájemce vybaví Prostory v souladu s pokyny 

Pronajímatele. 

 

Nájemce je povinen ve svých Prostorách strpět přítomnost zaměstnanců bezpečnostní služby a plnění 

jejich úkolů. Zaměstnanci bezpečnostní služby jsou oprávněni vstoupit do Prostor nad rámec odstavce 

2 výše tohoto článku 5.4(n) i v nepřítomnosti Nájemce (avšak pouze v případě hrozícího nebezpečí či 

havárie), aby mohli učinit veškerá opatření nezbytná k ochraně budovy Centra. Před tímto vstupem 

se musí ostraha pokusit kontaktovat oprávněnou osobu Nájemce, proto je nutná pravidelná 

aktualizace kontaktů. 

 

V případě ztráty klíče od zámku, zahrnutého do systému Generálního klíče je Nájemce povinen 

prostřednictvím Správy centra a na vlastní náklady zajistit přestavbu zámku a výrobu nových klíčů 

minimálně v počtu, ve kterém mu byly klíče předány Správou centra.  
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o) Vytápění – chlazení 

 

Po dobu provozu Centra musí Nájemce: 

- prostřednictvím svého vlastního zařízení udržovat v pronajatých Prostorách teplotu odpovídající 

teplotě obvykle udržované v provozovnách, v nichž je vyvíjena stejná nebo obdobná činnost jako v 

Prostorách;  

- provádět údržbu a zejména kontrolu systémů vzduchotechniky. Za tímto účelem je Nájemce povinen 

uzavřít s příslušnou společností pečlivě připravenou komplexní smlouvu na poskytování servisu; 

-čistit a vyměňovat filtry vzduchotechnických zařízení podle jejich stavu a právních či jiných předpisů, 

nejméně však třikrát za rok; 

- provádět jakékoli změny interiéru jakýchkoli prostor (včetně Prostor) či jakékoli instalace, v jejichž  

důsledku by došlo ke změně zaregulování zařízení Centra, pouze na základě předchozího souhlasu 

Správce centra. Správce centra je oprávněn zajistit na náklady příslušného Nájemce obnovení 

zaregulování zařízení Centra; 

-striktně dodržovat zákaz ponechávat dveře Prostor otevřené déle, než je pro cirkulaci nutné, jestliže 

tyto dveře vedou do exteriéru Centra. 

 

p) Pojištění 

 

Nájemce uzavře pojistné smlouvy, jejichž uzavření Nájemní smlouva předpokládá (v případě 

jakýchkoliv úprav, demolic, změn, instalací, stavebních prací jakékoli povahy v Prostorách, 

technických a stavebních úprav Prostor, zařizovacích prací v Prostorách nebo do Prostor zabudovaných 

a/nebo připevněných zařízení pak zajistí uzavření dodatečné pojistky dle článku 5.4 písm. (a) tohoto 

Řádu) a oznámí svým pojistitelům Výlučné prostory Nájemce, které se nachází mimo jím pronajaté 

Prostory (viz první odstavec článku 4). Na požádání poskytne Nájemce tuto pojistnou smlouvu a 

pojistné podmínky ke kontrole a odsouhlasení Správci centra nebo Pronajímateli. Tuto povinnost 

Nájemce nemá v rozsahu, v němž pojištění zajistí Pronajímatel. 

5.5 Změny 
 

Tento Řád a kterákoli jeho ustanovení mohou být kdykoli výlučně na základě rozhodnutí Pronajímatele 

Centra změněna. O takové změně bude Správce centra informovat Nájemce v souladu s Nájemní 

smlouvou. Ustanovení Řádu po změnách provedených Pronajímatelem podle tohoto článku nesmí být 

v rozporu se Smlouvou. 
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6 Provozní řád vnitřního parkoviště v 1. PP a 2. PP  
 

Provozní řád parkoviště obchodního centra Central Kladno (dále jen "CK"), umístěného 

v 1. podzemním (1. PP) a 2. podzemním podlaží (2. PP) CK (dále jen "Provozní řád"). 

 

Tento Provozní řád vnitřního parkoviště upravuje pravidla a podmínky užívání 

parkovacího místa v prostorách vnitřního parkoviště obchodního centra Central Kladno 

umístěného v 1. podzemním podlaží a 2. podzemním podlaží CK. Všichni uživatelé 

využívající parkování v těchto prostorách a ostatní uživatelé / návštěvníci těchto prostor 

jsou povinni se s tímto Provozním řádem seznámit a dodržovat jej. V celém prostoru 

vnitřního parkoviště CK zároveň platí Návštěvní řád CK. 

 

6.1 Pravidla pro využívání vnitřního parkoviště CK: 

- Vnitřní parkoviště CK (dále jen "Parkoviště") je v soukromém vlastnictví, jeho provozovatelem 
je společnost KCC Development s.r.o., se sídlem na adrese Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 
602 00 Brno, IČO: 061 43 849, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 276742 (dále jen "Provozovatel"), a provoz, správu a údržbu zajišťuje 
Správa CK, 

- provozní doba Parkoviště je od 6:30 do 22:30 hod., mimo tuto dobu je Parkoviště uzavřeno ve 
směru pro vjezd; výjezd Parkoviště se uzavírá po ukončení provozní doby CK,  

- v celých prostorách Parkoviště platí ustanovení Pravidel silničního provozu č. 361/2000 Sb. o 
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 
provozu), spolu s prováděcí vyhláškou č. 30/2001 Sb., pokud není dále v tomto Provozním 
řádu uvedeno jinak; každý je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích 
stanovená uvedenými právními předpisy, jakož i jinými souvisejícími právními předpisy, 

- každý je povinen se po celou dobu přítomnosti v prostorách Parkoviště řídit dopravním 
značením, stejně tak i pokyny doplňkových informačních tabulí instalovaných v prostoru 
Parkoviště a dále též respektovat tento Provozní řád a případné pokyny Ostrahy CK, 

- vjezdem či vstupem do prostoru Parkoviště plně akceptujete podmínky uvedené v tomto 
Provozním řádu, 

- prostory Parkoviště jsou monitorovány po celou dobu provozu, nehledě na tuto skutečnost, 
Parkoviště není hlídaným parkovištěm, 

- maximální povolená rychlost na Parkovišti je 20 km / h, 
- v prostoru Parkoviště není povoleno couvání, s výjimkou parkovacího manévru, 
- řidič vozidla parkujícího v prostoru Parkoviště je povinen se na výzvu Správy CK dostavit 

obratem za účelem provedení bezpečnostních a/nebo provozních opatření, 
- zaparkované vozidlo musí řidič před opuštěním zabezpečit proti samovolnému pohybu, 
- vozidlo ponechané na Parkovišti mimo provozní dobu Parkoviště, resp. provozní dobu CK, bude 

ve spolupráci s městskou policií nebo policií ČR zajištěno nebo odtaženo na náklady 
provozovatele tohoto vozidla, 

- kontrolu dodržování a plnění Provozního řádu Parkoviště provádí Ostraha CK, 
- v případě mimořádné události je Ostraha CK oprávněna zabránit vjezdu jakéhokoliv vozidla, 
- v případě úrazu v prostorách Parkoviště je každý povinen informovat o této skutečnosti 

Ostrahu CK na telefonním čísle +420 702 137 926, 
- v případě dopravní nehody v prostorách Parkoviště je každý povinen o této skutečnosti 

informovat dispečink Správy CK na telefonním čísle +420 702 137 926,   
- řidiči jsou povinni respektovat pokyny pracovníků provádějících úklid při kalamitních stavech 

ovlivňujících provoz Parkoviště, např. při odklízení přívalu sněhu, 
- Parkoviště smí být využito pouze k příjezdu, zaparkování a odjezdu vozidel návštěvníků CK, 

popřípadě vozidel smluvních partnerů CK a jejich zaměstnanců, a to pouze na místech k tomu 
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určených, 
- do prostor Parkoviště není povolen vjezd vozidel s přívěsným vozíkem, přívěsem či karavanem, 
- vjezd vozidel poháněných LPG a CNG do prostor Parkoviště je povolen, je ovšem omezen 

počtem parkovacích míst pro vozidla takového typu a všechna taková vozidla jsou povinna 
parkovat pouze na místech určených k parkování takového typu vozidel a takto označených,  

- vozidlům vyšším (včetně příslušenství) než 2 m, dále vozidlům, jejichž celková hmotnost 
převyšuje 3500 kg, a vozidlům širším než 3m není vjezd povolen na žádné z Parkovišť, 

- na Parkoviště je povolen vjezd pouze osobním automobilům, motorkám, mopedům a 
tříkolkám; speciální vozidla (např. odtahová, vybavená nakládacími mechanismy, reklamní 
atd.) mohou na Parkoviště vjíždět pouze na základě povolení Ostrahy CK (tel. č. +420 702 
137 926) nebo Správy CK, 

- Správa CK je oprávněna na plochách celého Parkoviště regulovat jeho provoz, včetně vjezdu 
a výjezdu vozidel, 

- při vyhlášení evakuačních opatření v CK jsou všechny osoby přítomné na Parkovišti, včetně 
řidičů zaparkovaných vozidel, povinny se podřídit příkazům zásahových (respektive 
bezpečnostních) sborů, Správy CK a Ostrahy CK. 
 

6.2 Ostraha CK je oprávněna nepovolit vjezd na Parkoviště v případě: 

- Pochybnosti o povaze vozidla, 
- pochybnosti o celkové hmotnosti a maximálním rozměru vozidla, 
- pochybnosti o technickém stavu vozidla, 
- pochybnosti o bezpečnosti vozidla, 
- pochybnosti o zdravotní způsobilosti řidiče vozidla. 

 

6.3 Na Parkovišti je zakázáno provádět následující činnosti: 

- Údržbu a opravy vozidel, včetně doplňování provozních tekutin a pohonných hmot, 
- ponechávat motor v běhu, zkoušet motor, troubit, 
- mýt nebo čistit interiér vozidel (toto neplatí pro prostory automyčky vozidel), vysypávat 

nedopalky cigaret, odhazovat nedopalky cigaret, oklepávat bláto, sníh či jiné nečistoty 
z vozidel a jakkoli jinak znečišťovat prostory Parkoviště, 

- mýt nebo čistit karosérie a motory vozidel (toto neplatí pro prostory automyčky vozidel), 
- fotografovat, filmovat nebo pořizovat zvukové záznamy či videozáznamy pro komerční účely 

bez předchozího výslovného souhlasu Správy CK, 
- konat cvičné jízdy autoškolám či jezdit po Parkovišti bez úmyslu využít toto k parkování,  
- vstupovat do prostor Parkoviště osobám podnapilým nebo pod vlivem omamných nebo jiných 

psychotropních látek, které by svým jednáním mohly ohrozit provoz Parkoviště nebo způsobit 
škodu na majetku či újmu na zdraví, 

- jezdit na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech nebo na jiných 
obdobných prostředcích (např. motokárách), 

- pouštět jakékoliv modely dopravních prostředků (např. aut či letadel) nebo jakákoliv jiná 
dálkově ovládaná zařízení, 

- nechat volně pobíhat zvířata (např. psy bez vodítka), chovatelé zvířat jsou povinni je 
odpovídajícím způsobem zajistit proti možnosti způsobení škody na zdraví či majetku (psi 
zejména musí mít náhubek), 

- provádění stánkového nebo pochůzkového prodeje,  
- provádět jakoukoli politickou agitaci či meeting nebo obdobnou činnost, 
- provádět jakékoli reklamní či marketingové akce či jiné obdobné akce včetně rozdávání 

reklamních letáků a jejich umísťování na vozidla (např. za stěrače), 
- provádět hudební produkce ať reprodukované z různých zařízení či živě, 
- manipulovat s jakýmkoliv bezpečnostním či protipožárním vybavením CK, 
- ponechávat jakékoliv osoby a zvířata v parkujícím automobilu, 
- ponechávat děti, osoby s omezenou svéprávností nebo zvířata v zaparkovaném vozidle nebo 

v prostorách Parkoviště bez dozoru, 
- používat zábavní pyrotechniku, 
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- vnášet, distribuovat či jakkoliv manipulovat s výbušninami a požárně nebezpečnými látkami, 
- zdržovat se v prostorách Parkoviště bez platného parkovacího lístku, pokud je tento vydáván 

při příjezdu vozidla automatem napojeným na závoru, 
- umísťovat či skladovat jakékoliv předměty mimo motorová vozidla, 
- zastavení a stání na místech mimo místa určená pro parkování a náležitě vyznačená, zejména 

pak parkování v jízdních pruzích, před nouzovými východy, na přechodech pro chodce a před 
východy a výjezdy, 

- vjezd a parkování motorových vozidel s nasazenými sněhovými řetězy, popř. s pneu s hřeby, 
- parkovat na stáních vyhrazených pro invalidy – neplatí pro držitele průkazu ZTP, 
- jakkoliv zasahovat do vybavení a zařízení Parkoviště. 

 
 

Každá osobo přítomná v prostorách Parkoviště je povinna nahlásit dispečinku Správy CK jakékoliv 

podezřelé předměty na tel. č.: +420 702 137 926. 

 

V celém prostoru Parkoviště je zakázáno kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm, nebezpečnými 

či hořlavými látkami! 

 

Parkování na Parkovištích mimo provozní dobu není povoleno!    

                                                                                                                           

Vozidla omezující provoz, resp. způsobující překážku provozu na Parkovišti mohou být na náklady 

majitelů těchto vozidel odstraněna! To samé platí i pro jiné překážky provozu v prostorách 

Parkoviště. 

 

6.4 Poplatek za parkování na Parkovišti: 

 

Poplatek za parkování není účtován v době, kdy nejsou v provozu vjezdové parkovací automaty 

vydávající parkovací lístky.   

 

V případě dočasného zavedení poplatku za parkování bude aplikováno následující: 

 

- před vjezdem na Parkoviště si řidič vyzvedne z automatu parkovací lístek, který slouží 
k jednorázovému bezplatnému parkování po dobu pobytu v centru, maximálně však po dobu 
3 hodin od vjezdu s tím, že automobil musí opustit prostory Parkoviště do 22:30 hodin, není-
li provozní doba CK upravena jinak, 

- po překročení časového limitu je nutné uhradit poplatek v parkovacím automatu, který umožní 
výjezd z CK do 20 min od zaplacení. Cena za jednu hodinu parkování nad rámec stanoveného 
limitu je 20 Kč za hodinu,  

- Opakovaný vjezd bude zpoplatněn. 
- při ztrátě parkovacího lístku bude při výjezdu účtován poplatek ve výši 500,-Kč, 
- při poruše automatu volejte Ostrahu CK na telefonu +420 702 137 926 nebo použijte přímo na 

výjezdovém nebo vjezdovém stojanu umístěnou komunikační linku na Ostrahu CK. 

6.5 Odpovědnost za škodu na Parkovišti: 

- Parkoviště je parkovištěm nehlídaným, 
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- Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou na vozidlech či jiných věcech nacházejících se  
na Parkovišti, včetně škody vzniklé krádeží vozidla nebo jeho části způsobené třetí osobou, 

- Provozovatel neručí za věci odložené ve vozidle nacházejícím se na Parkovišti, 
- Provozovatel ručí za všechny škody způsobené zaměstnanci Provozovatele v rámci jejich 

pracovní činnosti, 
- jakékoli škody, poškození vozidla nacházejícího se na Parkovišti a škody způsobené řidičem 

na majteku CK, respektive na vybavení Parkoviště je každý povinen hlásit Ostraze CK na 
telefonu +420 702 137 926. 

 

 

 

Tento Provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2020. Správa CK si vyhrazuje právo na jakékoliv 

změny tohoto Provozního řádu a provozu Parkoviště, včetně změn provozní doby Parkoviště a 

změn (zavedení / zrušení) poplatků za parkování na Parkovišti! 
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7 Zajištění PO a BOZP v CK 

Požární ochrana 

 

Každá organizace je povinna, na základě příslušných ustanovení zákona o požární ochraně č. 133/1985 

Sb., v platném znění, provést začlenění organizace dle míry požárního nebezpečí a poté zajišťovat 

úkoly PO v rozsahu pro danou kategorii. 

 

Samotné zajištění PO v objektu CK je provedeno: 

- zřízením ohlašovny požáru v místnosti Velína ostrahy, 
- zřízením preventivní požární hlídky pro celý objekt, 
- stanovením systému vyhlášení požárního poplachu v jakékoliv části budovy,  
- stanovením způsobu vyhlášení požárního poplachu  
- stanovením způsobu evakuace objektu.  

 

Tyto činnosti jsou popsány ve výše uvedené dokumentaci, která je v příloze tohoto řádu.  

Nájemci jsou povinni s dokumentací seznámit všechny vlastní zaměstnance, a především podle ní 

postupovat. Dále jsou povinni jednou za rok, a to nejpozději do března každého kalendářního roku, 

předložit správě CK Prohlášení osoby odborně způsobilé v pořádní ochraně. Vzorový formulář je 

v příloze 9.9. tohoto řádu. 

 

Touto dokumentací je nejen stanoven jednotný systém pro ohlášení požáru, ale dochází i k 

napomáhání Nájemcům, resp. dalším uživatelům dokumentace v tom, že se sami nemusí již 

zpracováním této dokumentace zabývat.  

 

Všechny nájemní jednotky jsou povinny sestavit „dílčí“ evakuační plán, který musí navazovat na 

evakuační plán objektu CK. 

 

Pro nájemní jednotky, které nemají dosud řešen BOZP a PO, doporučujeme odborně způsobilou osobu, 

resp. společnost, která zajišťuje tuto problematiku pro CK. Kontakt: Ing. Vít Šenovský, Ph. D., M3 

konzult s.r.o., email: vit.senovsky@m3konzult.cz, tel.: +420 606 750 509 

 

CK si vyhrazuje právo namátkově prostřednictvím své odborně způsobilé osoby jednotlivé nájemce 

kontrolovat, zda plní výše uvedené povinnosti. Nájemci jsou povinni této osobě potřebnou 

dokumentaci a nezbytnou součinnost poskytnout. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

Všichni Nájemci a ostatní subjekty působící v CK musí dodržovat veškeré platné předpisy týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vit.senovsky@m3konzult.cz
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8 Technické parametry budovy a zařízení 

Zatížení podlahové plochy v objektu 
 

- Rovnoměrné užitné normové zatížení jednotlivých prostor v objektu v kN/m2 
(dle ČSN P ENV 1991-2-1, Zásady navrhování a zatížení konstrukcí). 

- V celém objektu platí max. užitné normové zatížení podlahy a stropu: 
 

 
 
 

Nákladové rampy  
 

- Nákladové rampy jsou umístěny v severní a jižní části objektu CK. Koordinace nakládky a 
vykládky na nakládacích rampách je v kompetenci Správy centra. Náklad musí být Nájemcem 
složen, popř. naložen a přepraven do objektu CK co nejdříve, aby nebránil ostatním 
dodavatelům v manipulaci. Po vyložení, popř. naložení nákladu musí vozidlo Nájemce opustit 
neprodleně prostor obslužné komunikace. 

- výška zdvihu 800 mm 
- výtahy o max. nosnosti do 1000 KG 
- boční vykládka není možná 
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9 Přílohy 
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9.1 Měsíční obrat 

 

 

HLÁŠENÍ MĚSÍČNÍHO HRUBÉHO OBRATU 

 
 

Název: ________________________________________ Jednotka:___________________ 
 

Měsíc: ____________________________________________________________________ 
 

Hrubý obrat bez DPH: _______________________________________________________ 

 

Počet zákazníků: ___________________________________________________________ 
 
 
Jméno odpovědné osoby: ___________________________________________________ 
 
 

Podpis: _______________________________________________________________ 

 

Vyplněný formulář, prosíme, doručte osobně do kanceláře Správy centra do 1PP 

 

Nebo scan na email: aneta.kottova@crestyl.com 

 
Žádáme o zasílání tohoto hlášení do pátého dne následujícího měsíce. 
 
 
Děkujeme za spolupráci. 
 
 
Datum: __________________ 
 
 
Za Správu centra převzal: 
 
 
_________________________ 
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9.2 Roční obrat 

 

HLÁŠENÍ ROČNÍHO HRUBÉHO OBRATU 

NÁJEMCE:   

Oznamujeme Vám výši obratu za rok …………. v prodejně č. / název …………….... 

nacházející se v Central Kladno. 

 

Měsíc Obrat bez DPH DPH CELKEM 

Leden    

Únor    

Březen    

Duben    

Květen    

Červen    

Červenec    

Srpen    

Září    

Říjen    

Listopad    

Prosinec    

CELKEM    

 

Potvrzení zodpovědné osoby:      Potvrzení auditora: 

 

Jméno:         Jméno: 

 

Podpis:         Podpis: 

 

Razítko:        Razítko: 

 

Za Nájemce, kteří nemají ze zákona povinnost ověřovat obrat auditorem, potvrdí obrat externí daňový poradce. 
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9.3 ID list nájemní jednotky 

 

IDENTIFIKAČNÍ LIST NÁJEMNÍ JEDNOTKY 
 

Označení nájemní jednotky                   

Název společnosti podle zápisu 

v obchodním registru (nájemce) 
 

Statutární zástupce/kontaktní osoba  

Jméno   

Funkce   

Telefonní číslo  

Email   

Marketing Email   

Vedoucí nájemní jednotky  

Telefonní číslo do nájemní jednotky  

Kontakt na zodpovědnou osobu č.1 

v případě havarijní situace  
 

Telefonní číslo  

Kontakt na zodpovědnou osobu č.2 

v případě havarijní situace 
 

Telefonní číslo  

 

Ostatní kontaktní údaje 

 JMÉNO E-MAIL MOBIL TELEFON 

Regionální 

Manager 

    

Marketing Manager     

Osoba zodpovědná 

za dodávání obratů 

    

Vedoucí prodejny      

Účetní     
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Korespondenční 

adresa 

    

 

 

Potvrzení převzetí Provozního a technického řádu Central Kladno a jeho akceptace:  

Nájemci byl předán Provozní a technický řád Central Kladno v připojeném znění a Nájemce 

se s ním řádně seznámil v plném rozsahu a bere na vědomí a akceptuje jeho ustanovení a 

povinnosti z nich vyplývajících. 

 

Nájemce je povinen zajistit přístup do všech prostor nájemní jednotky systémem 

Generálního klíče. Pokud jednotka nebude přístupná systémem Generálního klíče OC Central 

Kladno, je Nájemce srozuměn s tím, že v případě mimořádné situace může být použito násilí 

pro vniknutí do jednotky a veškeré náklady s tím spojené, jakož i způsobené škody, nese 

Nájemce. 

 

 

Datum: 

 

 

Za Nájemce:                                                       

 

         

                                                                                              

_______________________________________     

Podpis zodpovědné osoby 

 

 

 

(List je zhotoven ve dvou exemplářích, po jednom pro každou stranu.) 
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9.4 Povolení k práci 

POVOLENÍ PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ 

 

A Nájemní jednotka    

A.1 Název / číslo/ místo   

B Dodavatel prací   

B.1 Dodavatel prací   

B.2 Kontaktní osoba, 

telefon 

  

C Popis prací  

C.1 Podrobný popis  

   

   

   

   

   

C.2 Speciální stavební 

práce 

  

C.2.1 Sváření - při sváření je nutné vyplnit formulář PO pro práce se 

ZPN 

 

 

C.2.2 Vrtání  

 

 

C.2.3 Jiné /specifikace/  

 

 

D Povolení   

D.1 Vydal jméno / 

podpis 

   

D.2.1 Platnost povolení v 

termínu od – do: 

 

 

 

D.2.3 Pracovní hodiny:   
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E Požadavky na 

centrum 

  

E.1 Úklid  

E.2 Údržba  

E.3 Ostraha  

 POUČENÍ:   

Ve smyslu zákona a vyhlášek č.324/1990Sb a č.48/1982 je dodavatel stavebních prací zodpovědný za dodržování všech 

relevantních předpisů o BOZP jeho zaměstnanci, kteří provádějí práce v objektu Central Kladno. 

Ve smyslu zákona 133/1985 Sb. a navazujících zákonů o ochraně před požáry jsou všichni pracovníci provádějící práce v objektu 

Central Kladno povinni dodržovat všechny relevantní předpisy o protipožární ochraně. 

Každý z pracovníků vykonávajících dodavatelské práce musí být označen visačkou, kterou mu vydá ostraha objektu proti 

podpisu. 

                             Pracovníci, kteří nebudou označeni visačkou, budou ostrahou vykázáni z objektu. 

       Za škody vzniklé nedodržováním uvedených předpisů a předpisů BOZP a PO nese zodpovědnost dodavatel stavebních 

prací, což potvrzuje podpisem odpovědného zástupce. 

F Upozornění Veškeré práce se vykonávají výlučně 

mimo otvírací hodiny centra, tj. od 23:00 

do 6:00  

Dodavatel je povinen na vlastní náklady 

odvézt odpady. 

Převzal:   

 

Dne: 
 

Podpis odpovědného zástupce dodavatele 

    

Podpis odpovědného zástupce Central 

Kladno 
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9.5 Mimořádné povolení 

MIMOŘÁDNÉ POVOLENÍ 
 

A 

 

Nájemní jednotka  

Název / číslo  

Zodpovědná osoba pověřená 

nájemcem 

 

 

B 

  

 

Věc (Žádost nájemce) 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

Razítko 

 

Podpis nájemce 

 

 

C 

  

 

Vyjádření správy  

Central Kladno 

 

 

 

  

  

Povolení vydal   

Platnost od  .  .  .  .  .  .  do .  .  .  .  .  . 

Razítko 

Podpis za Central Kladno 
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9.6 Formulář pro hlášení technických závad 
 

HLÁŠENÍ ZÁVADY 

 
Firma: __________________________ 
 
Nájemní jednotka:________________________ 

 

Zařízení: ________________________________________________________________________ 

Závada:_________________________________________________________________________ 
 

Přílohy: _________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

Kontaktní osoba za Nájemce: ______________________________   

tel.: ___________________ 

(Kontaktní osoba podá vysvětlení, zabezpečí veškerou dokumentaci, umožní vstup do prostor 

k zařízení a bude plně k dispozici při odstraňování závad) 

Jméno odpovědné osoby: ______________________________   

Funkce: ____________________ 

Den podání: __________________           

Podpis: ____________________ 

 
Vyplněný formulář doručte osobně do kanceláře Správy CK do 1. PP,  

případně odešlete e-mailem na jiri.strach@crestyl.com. 
Při nebezpečí prodlení volejte na tel.: 724 268 867. 

 

Vyjádření Správy CK: 
 
 
 
 
 
 
Za Správu CK převzal: ______________________________________________   
 

dne: ________________     
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9.7 Logo manuál 
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9.8 Požární řád, poplachová směrnice a požární evakuační plán 
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9.9. 

PROHLÁŠENÍ OSOBY ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ V POŽÁRNÍ OCHRANĚ 

 

1. Obchodní jednotka:  

 

2. Podnikatel)1 zajišťující služby PO a BOZP:  

)1   obchodní firma nebo jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby 

)2   odborně způsobilá osoba v požární ochraně 

)3   technik požární ochrany 

)4   odborně způsobilá osoba v prevenci rizik 

I. 

Požární ochrana 

(1) V návaznosti na ustanovení platného Provozního a technického řádu z pozice osoby odborně 
způsobilé v požární ochraně, resp. technika požární ochrany prohlašuji, že při provozu obchodní 
jednotky jsou dodržována veškerá ustanovení (vyjma závad a nedostatků uvedených v příloze 
prohlášení) ve smyslu § 5 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
Dále uvádím, že tato obchodní jednotka má k uvedenému datu splněné veškeré požadavky týkající se 
provádění povinných kontrol instalovaných věcných prostředků požární ochrany dle § 7 a § 9 odst. 2 
vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, které jsou jejím majetkem a jsou v užívání v rámci OC. 
 

(2) Věcnými prostředky požární ochrany se pro účely prohlášení rozumí přenosné hasicí přístroje. 
 

II. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

(1) V návaznosti na ustanovení platného Provozního a technického řádu z pozice osoby odborně 
způsobilé v prevenci rizik prohlašuji, že obchodní jednotka má k uvedenému datu splněné veškeré 
požadavky týkající se provádění předepsaných revizí, zkoušek, prohlídek a kontrol instalovaných 
vyhrazených technických zařízení.  

Podnikatel)1  

Sídlo  

Místo provozování činnosti Obchodní centrum Central Kladno (dále jen „OC“) 

IČ  

Odpovědný zástupce obchodní 

jednotky 
 

Podnikatel)1  

IČ  

Jméno a příjmení zastupující osoby   

Číslo způsobilosti OZO PO)2 resp. TPO)3    

Datum vydání způsobilosti OZO PR)4  
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III. 

Závěrečná ustanovení 

Provozovatel obchodní jednotky se zavazuje v případě, že jsou k uvedenému datu zjištěny nedostatky 

v oblastech podle bodů I. odst. 1 a II. odst. 1, písemně informovat o této skutečnosti Správu 

obchodního centra s vymezením přesného rozsahu závad. Seznam závad je nutno přiložit jako přílohu 

tohoto prohlášení (kopie požární knihy, záznamu o kontrole BOZP a PO apod.) 

Oprávněný zástupce obchodní jednotky podepisuje toto prohlášení na důkaz, že s jejím obsahem příp. 

obsahem přílohy souhlasí. 

Příloha byla přiložena:    ANO          NE 

 

 

V Kladně dne:                                                              Razítko a podpis oprávněné osoby: 

 

 

Zástupce Správy Central Kladno převzal dne: ……………………… 

 


