Fair Usage Policy (FUP)
platný od 1. 4. 2016
1.

2.

3.

TISK
1.1.

Volitelné měsíční předplatné tisku činí 190, Kč bez DPH a je v něm zahrnut
veškerý typ tisku až do částky 250, bez DPH. Vyčerpáli člen tento limit, lze si na
recepci limit opět za stejnou částku a limit navýšit. Nevyčerpané měsíční předplatné
je do dalšího měsíce nepřenosné.

1.2.

Payas you go varianta je pro členy, kteří tisknou v minimálním množství a
předplatné je tedy nevýhodné. Tuto službu lze využít na recepci Node5
prostřednictvím USB či zasláním požadovaného dokumentu na i
nfo@node5.cz
.
Cena jedné černobílé stránky činí 2.50, včetně DPH. Administrační poplatek za
tiskovou úlohu činí 20, Kč bez DPH.

INTERNET
2.1.

Člen musí respektovat platné zákony ČR a nesmí provádět přes internetové
připojení Node5 aktivity, které by mohly vést k omezení poskytovaných
Internetových služeb (rozesílání spamu, spouštění robotů, provozování botnetů,
skenování portů, apod.)

2.2.

Stahování takového obsahu, který je v rozporu s platnými zákony České republiky
nebo v rozporu s všeobecnými dobrými mravy není dovoleno.

2.3.

Datový objem přenesených dat by neměl překročit běžné nároky člena. Za běžné
nároky se pro účely tohoto ujednání považuje 10Gb v obou směrech za měsíc na
člena. Jeli členovi známo, že tuto tento limit v konkrétních případech nemůže
dodržet, měl by v ohleduplnosti vůči ostatním členům na takovou skutečnost Node5
předem upozornit a to na adrese internet@node5.cz.

ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
3.1.

Ve Členském příspěvku jsou měsíčně zahrnuty následující hodiny v zasedacích
místnostech:
➔ FIXED RESIDENT a FIXED RESIDENT VIP: 
5 hodin
➔ CREW RESIDENT: 
10

hodin
Tyto hodiny jsou zahrnuty v Členském příspěvku, pokud nejde o komerční užití.
Komerčním užití se rozumí takové užití, kdy člen profituje zpoplatněním dalších

osob, které místnost využívají spolu se členem (například školení pro externisty). Za
komerční užití se platí dle ceníku na recepci nebo dle dohody s Node5.
3.2.

Člen nesmí poskytnout zasedací místnosti nečlenům bez toho, že by zároveň sám
zasedací místnost aktivně užíval.

3.3.

Člen není oprávněn podnajímat zasedací místnosti třetím stranám.

3.4.

Použití zasedacích místností je třeba vždy předem rezervovat na recepci.

3.5.

Člen si může rezervovat hodiny nad měsíční limit volných hodin, pokud tím neomezí
ostatní členy. Za hodiny navíc se platí poplatek dle následujícího ceníku (ceny v
Kč):
Členský poplatek
za hodiny navíc
(bez ohledu na
den a hodinu)

Standardní pro
nečleny nebo
Komerční užití

Standardní
nebo Komerční
ve všední den
mimo provozní
dobu

Malá zasedací
místnost

160 Kč / hod.

250 Kč / hod.

390 Kč / hod.

490 Kč / hod.

Velká zasedací
místnost

250 Kč / hod.

350 Kč / hod.

490 Kč / hod.

590 Kč / hod.

1000 Kč / hod.

2000 Kč / hod.

2000 Kč / hod.

2000 Kč / hod.

400 Kč / hod.

800 Kč / hod.

1200 Kč / hod.

1200 Kč / hod.

Event Space
Natáčení a fotky
ve společných
prostorách
(nesmí omezit
běžný chod)

3.6.

Standardní nebo
Komerční o
víkendech a
státních svátcích

Happy Hours:
Neníli zasedací místnost v těchto hodinách rezervována, mohou
členové zasedací místnost využít bez rezervace a zdarma. Obsazenost zasedacích
místností je možné ověřit v kalendáři, který je pro tento účel pro danou místnost
vytvořený. Toto ujednání neplatí pro komerční využití ani k výrobě vizuálních a
audio záznamů bez předchozího souhlasu Node5.
Google kalendáře:
Malá zasedací místnost  
http://j.mp/n5small
Velká zasedací místnost  
http://j.mp/n5bigroom

3.7.

Pokud člen ví, že nebude rezervovanou místnost potřebovat, je povinen rezervaci
zrušit. V opačném případě mu bude stržena z volných hodin nebo naúčtována dle
platného ceníku.

3.8.

Storno poplatky za zrušení placené rezervace:

3.9.

4.

5.

Zrušení rezervace v časovém
úseku

Rezervace na méně
než 2 hodiny

Na více než 2 hodiny

Více než 7 dní

0%

0%

Více než 48 hodin

0%

50%

Více než 24 hodin

50%

100%

Méně než 24 hodin

100%

100%

Jednací místnost pro členy je místnost za barem v eventové části prostoru. Využívat
ji mohou členství FIXED RESIDENT, FIXED RESIDENT VIP a CREW RESIDENT
bez rezervace a poplatků, vždy však na max 1hodinu v kuse. Nevztahují se na ní
měsíční limity pro zasedací místnosti..Node5 si vyhrazuje tuto místnost kdykoli
uzavřít (nejběžněji během akcí, při rekonstrukcích apod..) zcela vyjímečně lze
místnost zarezervovat na delší časový úsek za poplatek 160,/ hodinu bez DPH.

PARKOVÁNÍ
4.1.

Parkovací místo je určeno výhradně pro závozy od dodavatelů.

4.2.

Parkovací místo před domem lze výjimečně rezervovat na recepci Node5 za
poplatek 50 Kč bez DPH na hodinu. Rezervovat nelze na déle než 5 hodin. Při
porušení této podmínky bude účtován poplatek 500 Kč bez DPH za každý započatý
den. Rezervace je závazná.

EVENT SPACE
5.1.

Členové mohou organizovat vlastní akce v Event space po dohodě s Node5
prostřednictvím emailu e
vents@node5.cz
. Orientační zvýhodněná hodinová sazba
Event space pro členy činí 1000 Kč bez DPH za každou započatou hodinu.

5.2.

Neníli Node5 při akci dodavatelem občerstvení, účtuje se tak zvaný „Corkage“
poplatek jenž činí 50 Kč bez DPH na osobu. Vlastní občerstvení pro akce s
předpokládanou účasti více než 30 lidí není dovoleno.

5.3.

Pokud se nekoná jiná akce, je možné Event Space bez poplatku použít k vlastní
akci s účastí maximálně 8 osob způsobem, který neomezí ostatní členy ani
návštěvníky. Toto ustanovení neplatí v případě, jeli k takové akci užito jakékoli
technické vybavení Node5. Bezplatné užití prostoru musí být předem domluveno s
teamem Node5. Při porušení této podmínky bude účtován hodinový poplatek dle
standardního komerčního ceníku podle skutečné doby trvání akce.

6.

FIXED RESIDENT AREA
6.1.

Účelem prostoru je poskytnutí příznivých podmínek pro nerušenou práci. Protože se
jedná prostor sdílený s ostatními členy, je nutné dodržovat tato pravidla:
a. Netelefonovat. K tomuto účelu slouží zejména hlavní prostor se
samoobslužným barem nebo další sdílené části prostoru pro residenty, jako
je členská kuchyňka a sousedící chodby s barovými pracovními stoly.
b. Nemluvit nahlas. Pro teamové porady slouží především hlavní prostor se
samoobslužným barem nebo další sdílené části prostoru pro residenty.
c. Nepouštět hlasitou hudbu nebo vést telekonferenční hovory.
d. Nejíst teplá a aromaticky výrazná jídla. K tomuto účelu slouží členská
kuchyně nebo prostor se samoobslužným barem

7.

VIP RESIDENT AREA
7.1.

Částečně stavebně oddělený prostor nabízí větší pracovní stoly a vybavení pro
odpočinek. V tomto prostoru platí následující pravidla:
a. Je možné vyřizovat si krátké telefonáty v co nejvíce možné tichosti tak, aby
nedocházelo k rušení ostatních členů.
b. Komunikovat s ostatními členy je povoleno ovšem v co nejvíce možné
tichosti, aby nedocházelo k rušení ostatních členů.
c. Nepouštět hlasitou hudbu nebo vést hlasité telekonferenční hovory.
d. Nejíst teplá a aromaticky výrazná jídla. K tomuto účelu slouží členská
kuchyně nebo prostor se samo obslužným barem.

8.

ÚKLID
8.1.

Členové jsou povinni udržovat ve všech prostorách pořádek. Toto pravidlo platí
především při užívání společné kuchyně, samo obslužného baru a sociálních
zařízení. Členové v tomto smyslu odpovídají i za třetí osoby, které si do prostoru
pozvali.

8.2.

Údržba podlahových krytin, hygienických zařízení a společných prostor zařizuje
Node5 a je zahrnuto v členství.

9.

UZAMYKATELNÉ SŘÍNKY
9.1.

Člen má možnost pronájmu uzamykatelné skříňky za poplatek 200 Kč bez DPH
měsícně.

9.2.

Skřínka má rozměry přibližně 33x33x38cm.

