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1 PŘEDMĚT ÚPRAVY 

1.1 Tento Provozní řád upravuje a vymezuje práva a povinnosti Provozovatele Coworkingového a 
mateřského centra MAM Prostor (dále jen „Centrum“) a osob navštěvujících prostory a využívajících 
služeb Centra. 

1.2 Centrum je pracovní a sociální prostor, kde mohou členové sdílet kancelář s ostatními, realizovat své 
nápady, setkávat se i v klidu pracovat. Centrum sdružuje výhody plně vybavené kanceláře, internetové 
kavárny, podnikatelského inkubátoru i mateřského centra. Centrum zprostředkovává sdílení znalostí, 
zkušeností, kontaktů a pomáhá získávat kapitál pro sociální, ekologické a další podnikatelské aktivity. 

1.3 Provozovatelem Centra je MAM Prostor, s.r.o., U Teplárny 1174/3, 158 00  Praha  IČO: 03956121. 

1.4 Prostor Centra se nachází na adrese U Teplárny 1174/3, 158 00  Praha 5. 

1.5 Kontaktní údaje Centra: kontaktní telefon: +420 727 877 199 kontaktní email: info@mamprostor.cz 

2 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

2.1 Provozní řád – Provozní řád je soubor pravidel, která upravují vztahy mezi Provozovatelem a osobami 
využívajícími prostory a služby Centra. 

2.2 Klient – osoba, které pravidelně či nahodile využívá služeb Centra. 

2.3 Coworkingové a mateřské centrum nebo Centrum – Coworkingové a mateřské centrum poskytuje služby 
pro Klienty, kteří chtějí využít jeho prostory a vybavení pro účely svého podnikání, a pro rodiče, kteří 
chtějí svěřit své dítě do příležitostné, pravidelné či akutní péče v dětském koutku, který se nachází 
v Centru. Prostor dětského koutku je plně vybaven a určen pro hlídání dětí od 2 do 6 let věku. 

2.4 Hlídání dětí – Hlídáním dětí se rozumí zajištění dočasné péče o dítě svěřené personálu dětského koutku 
k příležitostnému, pravidelnému či akutnímu hlídání dle objednávky rodiče, v rámci něhož je pro dítě 
připraven program úměrný jeho věku. 

3 KLIENTI A SLUŽBY CENTRA 

3.1 Klientem Centra se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 18 let nebo jakákoli právnická osoba, která 
písemně stvrdí svým podpisem souhlas s tímto Provozním řádem, bude dodržovat povinnosti z něj 
plynoucí a uhradí Kredit. 

3.2 Klient využívá svá práva zejména přístupem do Centra a možností využití služeb Centra v rozsahu dle 
jím aktuálně zvoleného typu členství. 

3.3 Klientům jsou poskytovány následující služby: 

(a) využívání prostor v Centru, 

(b) umístění dítěte do dětského koutku Centra,  

(c) pracovní stůl / místo k sezení u pracovního stolu, 

(d) vzdělávací kurzy  

(e) Dětské kroužky 

(f) internetové připojení s využitím sítě i bezdrátového připojení wi-fi, 

(g) drobné občerstvení 

(h) služby recepce,  

(i) konzultace od odborných poradců. 
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3.4 Klienti Centra mohou využít další standardní i nadstandardní služby, které budou účtovány dle platného 
ceníku: 

(a) služby tiskového serveru, formáty tisku A4, A3, 

(b) základní tarif kurýrní služby, 

(c) kavárenský servis, 

(d) využití zabezpečených úložných prostor, 

3.5 Provozovatel vystaví Klientovi fakturu za služby poskytnuté Centrem na základě aktuálního ceníku. 
Provozovatel není plátcem DPH. 

4 PROVOZ CENTRA 

4.1 Provozní doba Centra vč. recepce je od 8,00 hod do 18,00 hod v pracovní dny. Mimo pracovní dny je 
provozní doba upravována individuálně dle plánovaných aktivit. 

4.2 Recepce zajišťuje veškeré služby spojené s funkcí „back office“, základní administrativní činnost, 
odesílání kurýrní pošty apod. Recepce dbá na denní bezproblémový provoz Centra, zajištění rezervací 
vyplývajících z Klientovy objednávky, připravuje a kontroluje prostor Centra, zajišťuje provoz 
internetového připojení, tiskového serveru a sdíleného kalendáře. 

4.3 Základní pravidla dodržování bezpečnosti, evakuační plán a označení nouzových východů jsou umístěny 
v prostorách Centra. 

4.4 Lékárnička se zdravotními potřebami je uschována na recepci Centra. 

4.5 Odpad se třídí na papír, plast a smíšený odpad do nádob k tomuto určených. Místnosti jsou volně 
větratelné, vytápění zajištěno vlastním tepelným systémem. Úklid je zajišťován průběžně pracovníky 
Centra – denní čištění hygienických zařízení, likvidace odpadu, mytí použitého nádobí, setření a 
desinfekce znečištěných ploch či jiných drobných úklidů dle aktuální situace. Jedenkrát týdně probíhá 
tzv. Velký úklid – utření prachu, vysátí a vytření podlah všech místností, desinfekce hraček. 

5 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTŮ 

5.1 V rámci první návštěvy je Klient povinen vyplnit vstupní formulář, seznámit se s Provozním řádem Centra 
a stvrdit svým podpisem, že s jeho obsahem byl seznámen a souhlasí s ním. 

5.2 Klient je povinen uvádět ve všech dokumentech pouze platné a pravdivé údaje a zajistit jejich aktualizaci 
v případě změn. 

5.3 Klient bere na vědomí, že Centrum neručí za případnou ztrátu či poškození osobních věcí. 

5.4 Klient je povinen vyvarovat se aktivit a použití prostředků poškozujících přímo či nepřímo prostory a 
vybavení Centra, Provozovatele, jeho pověst či důvěryhodnost a ostatní Klienty. Klient Centra je povinen 
dodržovat zásady ochrany majetku a zdržet se ničení vybavení Centra. V případě zjištění takové aktivity 
je každý Klient povinen ohlásit takové jednání Provozovateli či jeho zástupci. 

5.5 Klient je povinen dodržovat obecně platné zásady etiky a profesionality. 

5.6 Klient je oprávněn využívat služby Centra v doprovodu jiných osob. Klient je povinen seznámit tyto osoby 
s Provozním řádem a ručí za dodržování povinností z něj plynoucích těmito osobami. 

5.7 V rámci prostoru Centra je zakázáno podnikat nelegální aktivity (např. obchodování s drogami, praní 
špinavých peněž apod.), jakož i jiné aktivity odporující běžným morálním zásadám společnosti. 

5.8 Klient je povinen zdržet se kouření v prostoru Centra a jeho bezprostředního okolí. 
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5.9 Klient je oprávněn využívat v prostorách přidělená pracovní místa a další vybavení, které je k dispozici ze 
strany Provozovatele. 

5.10 Klient je oprávněn vznášet náměty a připomínky k aktivitám a fungování prostoru Centra. 

5.11 Klient je v prostorách Centra povinen třídit odpad a chovat se ve všech směrech hospodárně a 
ekologicky - týká se rovněž zbytečného tisku e-mailů, využívání papíru, spotřeby vody i elektrické 
energie, apod. 

5.12 Klient je povinen dodržovat základní hygienická pravidla, dbát na hygienu a úklid vlastního pracovního 
místa a udržovat pořádek společných prostor. 

5.13 Klient nesmí bez předchozí dohody s Provozovatelem instalovat vlastní vybavení (např. nábytek, montáž 
na stěny, apod.) ani instalovat či zanechávat žádné předměty ve společných prostorech bez předchozí 
dohody s Provozovatelem. 

6 PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE 

6.1 Provozovatel se zavazuje zajistit vhodný technický a zdravotně nezávadný stav využívaných prostor 
včetně nezbytného technického a hygienického vybavení.  

6.2 Provozovatel je oprávněn shromažďovat informace o Klientovi pro účely marketingových a obchodních 
analýz, pro marketingové účely a dále pro účely zajištění administrativní evidence. Klient souhlasí se 
zasíláním obchodních sdělení Provozovatele a třetích osob. Obchodní sdělení je Provozovatel oprávněn 
zasílat elektronicky (zejména formou SMS, MMS, e-mailu) s využitím elektronického kontaktu Klienta 
poskytnutého Provozovateli. S veškerými informacemi poskytnutými Provozovateli bude nakládáno v 
souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů. Podpisem Provozního řádu uděluje Klient Provozovateli souhlas se zpracováním svých 
osobních údajů. Klient má právo požádat Provozovatel o informaci o zpracovávání svých osobních údajů. 
Pokud se Klient domnívá, že Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, má právo požádat 
Provozovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav. Klient je dále 
oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

6.3 Provozovatel je oprávněn požádat o jednorázové udělení souhlasu k zveřejňování fotografií. Fotografie  
zobrazující  jednu  nebo  více  identifikovatelných  osob  je  jak  osobním údajem  ve  smyslu  zákona  č.  
101/2000  Sb.  o  ochraně  osobních  údajů  a  o  změně některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších  
předpisů  (jedná  se  o  citlivý  údaj  dle  §  4 písm. b) tohoto zákona), tak předmětem ochrany osobnosti 
upravené občanským zákoníkem  v  §  11  a  následující.  Z  obou  těchto  předpisů  vyplývá,  že  
pořízení  a použití  (resp.  "zpracování"  v  terminologii  zákona  č.  101/2000  Sb.)  fotografie podléhá  
souhlasu  fyzické  osoby,  resp.  v  případě  nezletilých  dětí  souhlasu  jejich zákonných  zástupců.  
Souhlas  nemusí  být  dáván  ke  každé  fotografii,  postačí vyjádření Klienta nebo zákonného zástupce 
dítěte k informaci o pořizování fotografií a o tom, jakým  způsobem  bude  s  fotografiemi  nakládáno.  

7 DĚTSKÝ KOUTEK CENTRA 

7.1 Dětský koutek Centra je místem, kde mohou děti trávit svůj čas bez rodičů. Nachází se zde prostor pro 
hru a rozvíjení pohybových činností. Dětský koutek nabízí klidné, prorodinné a bezpečné prostředí vč. 
přístupu na zahradu v případě příznivého počasí. 

7.2 Dětský koutek je pro účely své činnosti prostorově uspořádán tak, aby vyhovoval nejrůznějším 
skupinovým i individuálním činnostem dětí a zároveň maximalizoval jejich bezpečnost. Dětský nábytek, 
hygienické zařízení i vybavení pro hru jsou zdravotně nezávadné, odpovídají věku dětí a splňují 
bezpečnostní a hygienické normy. 

7.3 Provozovatel zajišťuje provoz dětského koutku dle platných právních předpisů a odborně vzdělanými 
osobami pro hlídání dětí v krátkodobém režimu.  



 

 5 

7.4 Klient Centra je oprávněn umístit dítě nebo děti do dětského koutku na určitou dobu v závislosti na typu 
jeho členství nebo ceníkové ceně za hlídání dětí. 

7.5 Osobou využívající služby dětského koutku Centra se může stát kterýkoli Klient Centra, který vyplní a 
podepíše Kartu dítěte. 

7.6 Rodič je povinen uvádět v Kartě dítěte pouze aktuální a pravdivé údaje. Rodič je povinen zajistit, že Karta 
dítěte bude vždy obsahovat aktuální a pravdivé údaje. 

7.7 Provozní doba dětského koutku je v pracovní dny od 8,00 hod do 18,00 hodin a mimo pracovní dny bude 
určen individálně dle plánovaných aktivit. 

7.8 Centrum nezajišťuje stravování pro děti. Během pobytu mohou děti konzumovat vlastní jídlo a pití. Rodič 
je povinen zajistit dítěti náhradní převlečení, přezůvky, pití a případné jídlo. 

7.9 Rodič bere na vědomí, že Centrum neručí za případnou ztrátu či poškození osobních věcí. 

7.10 Rodič zodpovídá za předání dítěte do péče Centra v dobrém zdravotním stavu. 

7.11 Provozovatel nebo personál dětského koutku může kdykoli odmítnout přijetí dítěte do dětského koutku. 
Zejména tak učiní vždy, pokud nejsou splněny předpoklady dle tohoto článku Provozního řádu, například 
když dítě vykazuje příznaky nemoci. 

7.12 Po dobu pobytu dítěte v dětském koutku zajišťuje personál bezpečnost dětí i aktivity odpovídající věku 
dětí vč. pitného režimu. 

7.13 Personál dětského koutku v případě nemoci či úrazu dítěte zajistí základní první pomoc, informuje ihned 
rodiče o stavu dítěte a vyzve je k zajištění potřebné zdravotní péče o dítě, případně přivolá záchrannou 
službu.  

7.14 Dítě může převzít pouze osoba, která dítě přivedla a je uvedena v Kartě dítěte. Osoba se prokáže 
občanským průkazem. V případě, že bude dítě vyzvedávat osoba jiná než osoba, která dítě do Centra 
přivedla, je nutné tuto skutečnost nahlásit personálu dětského koutku, který si to zaznamená do Karty 
dítěte a zároveň vyplní tiskopis pro pověřenou osobu. Tato osoba musí být starší 18 let. 

7.15 Pokud není dítě vyzvednuto do konce provozní doby dětského koutku, personál dětského koutku je 
povinen informovat Policii ČR. Za každou další započatou hodinu je účtována částka dle stanoveného 
ceníku. 

7.16 Hlídání dětí mimo provozní dobu dětského koutku se uskutečňuje na základě předchozí objednávky, a to 
nejméně 2 dny předem – telefonicky na telefonním čísle +420 727 877 199 popř. emailem na adrese 
info@mamprostor.cz. V případě potřeby rodiče si lze objednat akutní hlídání, a to nejméně 3 hodiny 
předem po předchozí telefonické domluvě. Objednávku Hlídání dětí lze zrušit nejvýše 1 den předem. 
Pokud tak rodič neučiní, je povinen uhradit Centru smluvní pokutu ve výši 100% ceny za dojednané 
hlídání. 

8 DALŠÍ USTANOVENÍ 

8.1 Centrum a Provozovatel jsou pojištěni v následujícím rozsahu: 

(a) pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 100 000 Kč 

(b) pojištění movitého majetku ve výši 300 000 Kč. Toto pojištění se však nevztahuje na majetek 
Klienta, Klient si tedy musí zřídit vlastní pojištění svého majetku, 

(c) pojištěn pro případ újmy na zdraví dítěte ve výši 1 000 000 Kč. 

8.2 Klient bere výslovně na vědomí, že Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za: 

(a) škodu způsobenou Klientovi jednáním třetích stran, zejména jednáním ostatních Klientů Centra, 
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(b) jednání třetích stran, které znemožní, nebo zpozdí poskytování služeb Klientovi, zejména 
nedodržení smluvních povinností externích dodavatelů (např. výpadek internetu, elektřiny, vody, 
topení), 

(c) ztrátu nebo zničení věcí Klienta, které nebyly odloženy na místě k tomu určeném, 

(d) ztrátu výnosů, obchodních příležitostí, zisků, ani jiné související škody či ztráty vzniklé 
v souvislosti s jednáním Klienta nebo třetích osob v Centru. 

8.3 Klient se zavazuje nahradit Provozovateli majetkovou i nemajetkovou újmu, která vznikne Provozovateli v 
důsledku porušení povinností Klienta vyplývajících z tohoto Provozního řádu, zejména pak v důsledku 
využívání přístupu do Centra za účelem, který by byl v přímém rozporu s principy Centra. 

8.4 V případě porušení podmínek Provozního řádu může Provozovatel uplatnit následující postihy:  

(a) dočasně omezit přístup Klienta do prostor Centra, 

(b) vyloučit Klienta z Centra. 

V případě závažného či opakovaného porušování podmínek Provozního řádu (zejména dochází-li k 
přímému poškozování prostor Provozovatele, ostatních Klientů či jejich dobrého jména) je Provozovatel 
dále oprávněn požadovat náhradu škody i nemajetkové újmy dle platných právních předpisů a dále 
umístit informaci o takovém prohřešku, včetně údajů o osobě, která tato pravidla porušila, veřejně na 
portálu Centra. 

8.5 Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto Provozního řádu shledáno příslušným soudem, rozhodčím soudem 
nebo jiným orgánem neplatným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za 
vypuštěné a ostatní ustanovení tohoto Provozního řádu zůstanou v platnosti a účinnosti, pokud z povahy 
takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je 
nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto Provozního řádu. Provozovatel a Klient v takovém případě 
uzavřou takové dodatky k tomuto Provoznímu řádu, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud 
to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným nebo nevymahatelným 
ustanovením. 

8.6 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit Provozní řád. V takové případě je povinen 
oznámit Klientovi novou verzi Provozního řádu nejméně 1 měsíc přede dnem jeho účinnosti, a to 
zasláním nové verze na emailovou adresu Klienta nebo zveřejněním na webových stránkách Centra. 
Klient je povinen se s novou verzí Provozního řádu seznámit, a jestliže do 1 týdne ode dne, kdy byl o 
nové verzi uvědomen, neoznámí Provozovateli, že se změnou nesouhlasí, má se za to, že Klient s novou 
verzí souhlasí. V případě, že Klient ve stanovené lhůtě oznámí Provozovateli svůj nesouhlas s novou 
verzí, má právo své členství v Centru vypovědět s výpovědní lhůtou 1 týden. 

Prohlašuji, že jsem se podrobně seznámil/a a souhlasím bez výhrad s Provozním řádem Centra.  

Jméno a příjmení:  

Bydliště:  

Datum narození:  

Číslo občanského průkazu:  

V Praze dne:  

Podpis:   
 


