Úřad vlády České republiky

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD areálu Kramářovy vily
Čl. I • Úvodní ustanovení
Tento návštěvní řád (dále také jen „NŘ“) se vztahuje na veškeré zpřístupněné
vnitřní prostory Kramářovy vily (dále jen „objekt“) a zpřístupněné venkovní prostory zahrady v rámci areálu Kramářovy vily, na adrese Gogolova 1/212, Praha
1, ve vlastnictví České republiky, se kterým je příslušný hospodařit Úřad vlády
České republiky (vše dále také jen „areál“).
Čl. II • Základní pojmy
Provozovatel
Česká republika – Úřad vlády České republiky, se sídlem nábřeží E. Beneše 4,
118 01 Praha 1, IČO: 00006599, DIČ: CZ00006599, zajišťující organizačně a personálně komentované prohlídky areálu pro veřejnost v rámci dnů otevřených
dveří.
Správce
Odbor technicko-hospodářský Úřadu vlády České republiky, Dušan Zastávka,
správce areálu, telefon: 224 002 478, e-mail: zastavka.dusan@vlada.cz.
Návštěvník
osoba, která vstoupila do návštěvnicky přístupných vnitřních a venkovních prostor areálu v rámci dnů otevřených dveří.
Otevírací doba
doba, po kterou jsou zpřístupněné vnitřní a venkovní prostory areálu (viz čl. III NŘ).
Nezletilá osoba
osoba dle § 31 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
Zletilá osoba
osoba dle § 30 občanského zákoníku.
Zákonný zástupce
osoba oprávněná jednat za nezletilou osobu dle občanského zákoníku.
Osoba povinná vykonávat dohled a dozor (pedagogický dohled), osoba vykonávající dohled dle příslušných právních předpisů, zejména školského zákona.
Komentovaná prohlídka pro veřejnost
prohlídka, která probíhá s doprovodem a komentářem odborného pracovníka
provozovatele (průvodce).
Zavazadlo
vak, taška, kufr, batoh a další nadměrné obaly určené k přenosu věcí. Výjimku
tvoří kabelky a taštičky, které jsou určené k uschování osobních věcí, cenností
a dokladů.
Informační tabule
tabule umístěná u vstupu do areálu obsahující informace o otevírací době a další
důležité informace o pohybu návštěvníků v areálu.

Čl. V • Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek
1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokyny pracovníků provozovatele, vydaných v zájmu jejich bezpečnosti či v zájmu ochrany areálu, jeho zařízení a exponátů. V opačném případě musí návštěvník areál bezodkladně opustit a současně
se vystavuje případnému postihu podle obecně závazných předpisů.
2. Osoby vykazující známky opilosti, osoby pod vlivem omamných látek, osoby
v silně znečištěném oděvu či osoby, jež by svým asociálním vystupováním mohly ohrozit ostatní návštěvníky či exponáty, nebudou do areálu vpuštěny nebo
budou vyzvány k opuštění areálu.
3. Návštěvníkům je zakázáno:
a) jakkoli poškozovat samotný areál, zařízení, exponáty a předměty v něm se
nacházející.
b) vstupovat do objektu s potravinami a nápoji, s většími zavazadly a s předměty,
které by mohly být pro exponáty nebezpečné, se zvířaty (vyjma zvířat služebních
a asistenčních), ani nechávat zvířata po dobu návštěvy areálu uvázána v bezprostředním okolí areálu.
c) vstupovat a pohybovat se v areálu na kolečkových bruslích, skateboardech,
koloběžkách, apod. Výjimky tvoří kompenzační pomůcky s tím, že prostory objektu nejsou bezbariérové.
d) dotýkat se vystavených exponátů, soklů, vitrín, popisek, skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení a hasicích přístrojů, s výjimkou exponátů a zařízení k tomu určených, a na které budou předem upozorněni průvodci.
e) kouřit (včetně elektronické cigarety) a manipulovat s otevřeným ohněm v celém areálu.
f) vstupovat mimo vyhrazený návštěvní okruh.
g) vnášet do areálu jakékoliv palné, sečné a bodné zbraně, výbušniny všeho druhu, pyrotechniku, nebezpečné chemické látky nebo přípravky, které jsou schopny
způsobit škodu na majetku nebo lidském zdraví, a jakkoli s nimi manipulovat.
h) vnášet a požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky.
i) znečišťovat prostory areálu, stejně tak jako prostranství v bezprostředním okolí
samotného areálu.
j) jinak poškozovat areál, jeho zařízení včetně zeleně uvnitř i vně jakož i v jeho
bezprostředním okolí.
k) rušit ostatní návštěvníky hlasitými projevy, používáním radiopřijímačů a přehrávačů. Výjimku tvoří mobilní telefony, ale jejich užívání musí být v souladu
s dobrými mravy a tak, aby nerušilo ostatní návštěvníky.
l) pořizovat v objektu fotografické a filmové záběry.
4. Přání, připomínky či pochvaly mohou návštěvníci zapsat do návštěvní knihy,
která je k dispozici ve vstupních prostorách.

Čl. VI • Odpovědnost
Čl. III • Vstupné a otevírací doba
1. Provozovatel neodpovídá za bezpečnost návštěvníků nerespektujících tento NŘ.
1. Otevírací doba je uveřejněna na internetových stránkách www.vlada.cz.
2. Provozovatel neodpovídá za případné ztráty peněz, osobních věcí a dalších věcí.
2. Vstup do areálu je v rámci všech dnů otevřených dveří bezplatný.
3. Odpovědnost za škody nebo úrazy způsobené nerespektováním NŘ se řídí
3. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit otevírací dobu nebo zavedení vstupného. platnými právními předpisy.
4. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít část nebo celý areál z důvodů staveb- 4. Pokud dojde k poškození majetku provozovatele, opravu hradí ten, kdo škodu
ních prací, příprav nových expozic a výstav nebo konání akcí.
způsobil.
Čl. IV • Způsob prohlídky
1. Návštěvníci mohou procházet návštěvnicky přístupné prostory areálu pouze
s průvodcem, a to po skupinách s max. počtem 20 osob v jedné skupině. V rámci
návštěvy je poskytnutá i komentovaná prohlídka pro veřejnost v českém jazyce.
Po ukončení komentované prohlídky v objektu s průvodcem je návštěvníkům
umožněna samostatná prohlídka zahrady bez průvodce. Prohlídka je možná bez
objednání v otevírací době.
2. Nezletilé osoby mladší 15 let smějí vstupovat na prohlídku areálu pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo osoby povinné vykonávat dohled a dozor.
3. Osoby povinné vykonávat dohled a dozor (pedagogický dohled) jsou odpovědné za to, že se účastníci výpravy budou v areálu chovat ukázněně, ohleduplně
a dbají na to, aby nedošlo k úrazům zaviněným členy skupiny. V tomto smyslu jsou povinny poučit před zahájením prohlídky danou skupinu či jednotlivce
a musí své svěřence stále doprovázet.

Čl. VII • Ochrana a bezpečnost návštěvníků
1. Areál je monitorován kamerovým systémem.
2. Návštěvníci jsou povinni před vstupem do objektu se podrobit bezpečnostní kontrole.
3. Při úrazu v průběhu prohlídky je návštěvník povinen obrátit se neprodleně na
průvodce.
4. V areálu je zakázáno mimo vyhrazené prostory odkládat a nechávat bez dozoru zavazadla a jiné předměty.
Čl. VIII • Závěrečná ustanovení
1. Porušení tohoto návštěvního řádu je sankcionováno dle příslušných právních
předpisů.
2. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 07. 04. 2018.

za Českou republiku – Úřad vlády České republiky
Mgr. Radek Augustin, v. r.
vedoucí Úřadu vlády České republiky

