
PROVOZNÍ ŘÁD ateliéru NAVARAFOTO 

 
I. 

Ateliér NAVARAFOTO je zřízen za účelem poskytov{ní fotografického vybavení a prostoru bytu k 

využití pouze a jen pro pořizov{ní fotografických snímků, vyučov{ní fotografických 

postupů a technik a jiné úzce související aktivity osobě nebo více osob{m, které si po  

dobu předem sjednanou objednali pron{jem, d{le jen uživatel/é. 

 
II. 

Pron{jem ateliéru NAVARAFOTO si lze objednat na mailu info@navarafoto.cz . Veškeré objedn{vky 

jsou pro obě strany z{vazné. Sazby za využití ateliéru NAVARAFOTO  jsou zveřejněny v sekci ateliér 

na www.navarafoto.cz. Ceník je nedílnou souč{stí tohoto provozního ř{du. Cena za  

použité pozadí je účtov{na pouze v případě znečištění nebo zničení. Cena je 300 Kč/1m. 

Tato cena je vypočít{na ze skutečné ceny pořízeného pozadí a kryje n{klady na pořízení 

pozadí nového. 

III. 

Provozovatel uzavír{ s uživatelem „Smlouvu o dočasném poskytov{ní prostor 

Ateliéru NAVARAFOTO vč. vybavení.“ Ateliér NAVARAFOTO může být zapůjčen pouze osobě starší 18 

let. Pokud je osoba mladší 18 let, je nezbytné, aby smlouvu podepsal z{konný z{stupce. 

 
IV. 

Odpovědnost za provoz ateliéru NAVARAFOTO nese provozovatel a v době pron{jmu uživatel, jež si 

Ateliér NAVARAFOTO objednal za účelem k tomu určenému po dobu předem stanovenou. 

K veškerému vybavení, všem pomůck{m a prostoru ateliéru NAVARAFOTO mají přístup pouze 

opr{vněné osoby, uživatelé. O přístupu jiných osob (d{le jen hostů) rozhoduje pronajímatel ateliéru 

NAVARAFOTO nebo jeho opr{vněný z{stupce. 

 
V. 

Pr{va a povinnosti provozovatele: 

1. Při před{ní ateliéru NAVARAFOTO uživateli je provozovatel povinen předat ateliér NAVARAFOTO 

ve stavu, způsobilém k ř{dnému užív{ní s vybavením dle platných předpisů a v čistém stavu. 

2. Za vnesené předměty provozovatel ateliéru NAVARAFOTO neručí. 

3. Provozovatel m{ pr{vo při zaviněném poškození, odcizení či zničení 

technického vybavení nebo jeho č{sti či dokladů, uplatnit u uživatele n{rok na n{hradu škody v plné výši 

pořizovací ceny (stejně tak i při nedodržení předepsané údržby). 

4. Provozovatel m{ také pr{vo vyúčtovat n{klady spojené s uvedením znečištěného prostoru ateliéru 

NAVARAFOTO do původního stavu v případě jeho znečištění uživatelem nebo jeho hosty. 

 
Pr{va a povinnosti uživatelů: 

1. Uživatelé mají pr{vo před potvrzením převzetí užívaného prostoru a vybavení přebírané prostory a 

vybavení zkontrolovat a odmítnout převzetí jednotlivého vybavení, pokud by mohlo dojít k podezření, že 

je před{vané vybavení poškozené či jinak nevyhovující. 

2. Před zah{jením pr{ce zkontrolovat úplnost sestavy pracoviště a zjištěné z{vady technického a 

programového vybavení hl{sit provozovatelům. 

3. Uživatelé si mohou sjednat konzultaci a sezn{mit se s provozními a technickými n{ležitostmi vybavení 

ateliéru NAVARAFOTO. 

4. Uživatelé jsou povinni se chovat tak, aby svým jedn{ním nenarušovali chod celého domu a nerušili 

ostatní obyvatele nadměrným hlukem. 
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5. Přísný z{kaz použív{ní vlastních externích zdrojů (baterie, ž{rovky, atd.) s vybavením ateliéru 

NAVARAFOTO (odpalovače, z{blesky, expozimetrem, aj.) Pokud uživatel chce použít vlastní vybavení, 

musí se předem dohodnout s pronajímatelem. Za porušení hrozí finanční sankce 1000 Kč a případn{ 

n{hrada vzniklé škody. 

6. Uživatel je povinen se vyvarovat aktivit, které by vedly k možnému poničení vybavení ateliéru 

NAVARAFOTO a jsou povinni chr{nit vybavení ateliéru NAVARAFOTO a předch{zet 

případným škod{m. N{hradu případných škod je povinen uživatel uhradit v plné výši pořizovací ceny 

techniky nebo vybavení. 

7. Jestliže dojde k poškození jakéhokoliv zařízení v ateliéru NAVARAFOTO, je uživatel povinen 

ozn{mit danou skutečnost provozovateli. V opačném případě mu bude přičtena k úhradě i škoda 

n{sledn{ nebo i škoda, kterou sami nemuseli zavinit, nicméně nahl{šena nebyla. 

8. Uživatelé ateliéru NAVARAFOTO musí db{t na čistotu celého prostoru a svěřeného zařízení. 

V případě využití jakéhokoliv vybavení je uživatel povinen d{t vybavení do původního stavu. 

9. Přich{zet do ateliéru NAVARAFOTO v čisté obuvi nebo po přezutí, svrchní oděv a objemné 

předměty odkl{dat v prostoru k tomu určenému. 

10. Do ateliéru NAVARAFOTO je zak{z{no vn{šet nedovolené l{tky, zejména těkavé a neleg{lní 

l{tky, výbušniny a jiné. Rovněž je zak{z{no vn{šet nebezpečné předměty, střelné zbraně bez 

požadovaného opr{vnění a předchozí domluvě s provozovatelem. 

11. V prostor{ch ateliéru NAVARAFOTO je přísně zak{z{no kouřit. Při porušení tohoto bodu 

může být uživateli uložena pokuta 2 000,- Kč. 

12. Je přísně zak{z{no používat prostředky ateliéru NAVARAFOTO pro aktivity, které jsou v 

rozporu s platnými z{kony nebo s obvyklými normami občanského soužití. 

13. Činnost všech uživatelů ateliéru NAVARAFOTO musí být v souladu se z{konem č. 121/2000 

Sb. (autorský z{kon). 

14. Dodržovat z{sady bezpečnosti a ochrany zdraví při pr{ci a z{sady pož{rní bezpečnosti. 

15. V případě hav{rie vody, plynu či elektrické energie jsou uživatelé povinni ihned kontaktovat 

provozovatele: 603188136 

 
VI. 

Porušení tohoto provozního ř{du může být důvodem k pozastavení přístupu do ateliéru NAVARAFOTO 

osobě, kter{ provozní ř{d porušila nebo umožnila porušit nebo o porušení 

věděla a nesjednala n{pravu nebo o tom neprodleně neinformovala provozovatele, případně může dojít k 

z{kazu využív{ní ateliéru NAVARAFOTO. 

 

V Olomouci dne 19. 2. 2014 


