
 

 
Fair Usage Policy (FUP) 

 
platný od 12. 1. 2018 

 
 
Vzhledem k tomu, že kapacita Sdílených služeb je omezená, je Člen povinen dodržovat             
pravidla Fair Usage Policy, chovat se v Coworkingovém centru ohleduplně, hospodárně          
a ekologicky, využívat Sdílené služby způsobem a v rozsahu, který neomezuje nebo          
neobtěžuje ostatní Členy Coworkingového centra. 
 
1. TISK 

1. Pay-as you go varianta je pro Členy, kteří tisknou v minimálním množství.            
Tuto službu lze využít na Infonode prostřednictvím USB či zasláním          
požadovaného dokumentu na info@node5.cz. Cena jedné černobílé stránky        
činí 2.50,- včetně DPH. 

 
2. INTERNET 

1. Člen musí při využívání internetového připojení v Coworkingovém centru        
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. Stahování/prohlížení takového obsahu, který je v rozporu s platnými zákony          
České republiky, v rozporu s všeobecnými dobrými mravy či zásadami          
slušnosti není dovoleno. 
 

3. Datový objem přenesených dat by neměl překročit běžné nároky Člena.          
Za běžné nároky se pro účely tohoto ujednání považuje 10Gb v obou směrech            
(souhrnná výše download a upload) za 1 měsíc na Člena. Je-li Členovi            
známo, že tuto tento limit v konkrétních případech nemůže dodržet, zavazuje           
se na takovou skutečnost Node5 předem upozornit a to e-mailem na adresu:           
internet@node5.cz. 

 
3. ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 

1. V Coworkingovém centru jsou k dispozici následující zasedací místnosti: 

a) Velká zasedací místnost  

b) Malá zasedací místnost 

c) Členská zasedací místnost (Na tuto místnost není potřeba dělat rezervaci,          
ale využít ji Člen může pouze hodinu v kuse. Pokud si Člen místnost             
rezervuje, vztahují se na ni stejná pravidla jako na ostatní zasedací           
místnosti.) 
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2. V rámci Členského příspěvku je Člen oprávněn užívat pro nekomerční užití          
(komerčním užitím se rozumí takové užití, kdy Člen profituje zpoplatněním          
dalších osob, které místnost využívají spolu se Členem, např. školení          
pro externisty) zasedací místnosti v následujícím rozsahu: 

 
● FIXED RESIDENT: 5 hodin měsíčně 
● CREW RESIDENT: 10 hodin měsíčně 

 
(„Volné hodiny“) 

Volné hodiny, které Člen nevyužije v rámci příslušného měsíce se nepřenáší          
do dalšího měsíce. 
 

3. Za užití zasedacích místností nad rámec výše uvedeného počtu hodin          
zahrnutých v Členském příspěvku Členů v režimu FIXED RESIDENT a CREW        
RESIDENT a za komerční užití se platí dle níže uvedeného ceníku na            
Infonode nebo dle dohody s Node5. V Členském příspěvku Člena v režimu         
DAY WORKER nebo FLEXI RESIDENT není zahrnuto využívání zasedacích         
místností, tzn. takoví Členové nemají nárok na Volné hodiny k užití          
zasedacích místností. 
 

4. Člen nesmí poskytnout zasedací místnosti nečlenům, aniž by zároveň sám          
zasedací místnost aktivně užíval. 
 

5. Člen není oprávněn podnajímat zasedací místnosti třetím osobám. 
 

6. Použití zasedacích místností je třeba vždy předem rezervovat, a to primárně           
prostřednictvím Members’ Portal na adrese: http://bit.ly/2hhDH7A, výjimečně       
lze rezervovat zasedací místnosti na Infonode. 
 

7. Člen si může rezervovat zasedací místnosti v rozsahu, který neomezí         
(nad přiměřenou míru) ostatní Členy. V případě rezervace v nepřiměřeném       
rozsahu je Node5 oprávněn příslušnému Členovi zrušit rezervaci nebo časově          
omezit rozsah rezervací zasedacích místností. 
 

8. Prostory Coworkingového centra je možné využít pro natáčení nebo focení.          
V zasedacích místnostech je možné natáčet a fotit v rámci jejich využití          
po předchozí rezervaci bez omezení. Společné prostory Coworkingového       
centra (Event Space), resp. jejich část, je možné komerčně využít k natáčení           
nebo focení pouze za poplatek a po domluvě s Node5, přičemž takové využití           
nesmí omezit běžný chod Event Space. Natáčení a focení Členy v Event           
Space a jiných částech Coworkingového centra pro nekomerční užití, v malém          
rozsahu a bez použití speciální techniky není zpoplatněno a souhlas Node5           
nevyžaduje (např. pořízení fotky Člena za pracovním stolem       
v Coworkingovém centru). Při natáčení a focení v Coworkingovém centru        
musí být respektována práva Členů a osob nacházejících se         
v Coworkingovém centru, přičemž pořizovat jejich záznamy nelze bez jejich         
souhlasu. V případě, že bude pro natáčení a focení využita technika          
s příkonem vyšším než 1 kWh, náleží Node5 za využití této techniky           
jednorázový poplatek ve výši 500,- Kč bez DPH. 
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9. Využití zasedacích místností (nad rámec Volných hodin) a využití společných          
prostor Coworkingového centra k natáčení nebo focení Členy a osobami,         
které nejsou členy Coworkingového centra, je zpoplatněno, a to dle níže         
uvedené tabulky (ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH): 

 

 Poplatek pro Člena za 
1 hodinu 
nekomerčního užití 
nad rámec Volných 
hodin (bez ohledu na 
den a hodinu) 

Standardní 
poplatek pro 
nečleny nebo 
komerční užití 

Poplatek pro 
nečleny nebo 
pro komerční 
užití ve všední 
den mimo 
provozní dobu 

Poplatek pro 
nečleny nebo 
pro komerční 
užití o 
víkendech 
a státních 
svátcích 

Využití malé 
zasedací místnosti 160 Kč / hod. 250 Kč / hod. 390 Kč / hod. 350 Kč / hod. 

Využití velké 
zasedací místnost 250 Kč / hod. 350 Kč / hod. 490 Kč / hod. 450 Kč / hod. 

Využití Event 
Space k natáčení 
nebo focení.  

400 Kč / hod. 800 Kč / hod. 1200 Kč / hod. 1200 Kč / hod. 

 

10. Happy Hours: Není-li zasedací místnost mimo recepční hodiny rezervována,         
mohou Členové využít zasedací místnost bez rezervace a zdarma.         
Obsazenost zasedacích místností je možné ověřit v kalendáři, který je pro           
tento účel pro danou místnost vytvořený. To neplatí pro komerční využití ani k             
výrobě vizuálních a audio záznamů bez předchozího souhlasu Node5. 
 

11. 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. 
 

12. Storno poplatky za zrušení placené rezervace pro Členy (vyjádřené v %           
z poplatku za příslušnou rezervaci): 
 

Zrušení rezervace v časovém úseku (před 
termínem rezervace) 

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% 

 
13. V Coworkingovém prostoru se dále nachází jednací místnost za barem v         

eventové části prostoru. Jednací místnost mohou využívat Členové v režimu          
FIXED RESIDENT a CREW RESIDENT bez rezervace a poplatků, vždy však          
na max. 1 hodinu v kuse. Nevztahují se na ní měsíční limity Volných hodin             
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pro zasedací místnosti. Node5 si vyhrazuje tuto místnost kdykoli uzavřít         
(nejběžněji během akcí, při rekonstrukcích apod.). Zcela výjimečně lze jednací          
místnost po domluvě s Node5 rezervovat na delší časový úsek za poplatek         
160,- za 1 hodinu bez DPH. 

 
4. PARKOVÁNÍ 

1. Součástí Sdílených služeb není možnost využívání parkovacího místa.        
Parkovací místa u Coworkingových prostor jsou určena výhradně        
pro krátkodobé závozy od dodavatelů. 
 

2. Parkovací místo před domem lze výjimečně rezervovat za poplatek na          
Infonode Node5 za podmínek ve výši 50 Kč bez DPH za každou započatou             
hodinu. Rezervaci je nutné provést minimálně 5 pracovních dní předem.          
Rezervovat parkovací místo nelze na déle než na 5 hodin v celku, přičemž při             
překročení tohoto časového omezení bude Člen povinen zaplatit Node5         
poplatek ve výši 500 Kč bez DPH za každý započatý den. Rezervace je             
závazná, bezplatně ji lze zrušit nejpozději 24 hodin předem. Rezervace bude          
Členovi automaticky vyúčtována v následujícím měsíci. 

 

5. EVENT SPACE 

1. Členové mohou organizovat vlastní akce v Event Space po dohodě s Node5            
prostřednictvím emailu events@node5.cz. Zvýhodněná hodinová sazba Event       
space pro Členy činí 1000 Kč bez DPH za každou započatou 1 hodinu             
v závislosti na rozsahu ostatních požadovaných služeb. Pro zrušení rezervace         
Event Space platí storno podmínky uvedené v odst. 3.12. FUP obdobně. 
 

2. Není-li 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 účastí více než 30 lidí není dovoleno. 
 

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, za předpokladu, že k takové akci nebude užito jakékoli            
technické vybavení Node5. Bezplatné užití prostoru musí být předem         
domluveno a odsouhlaseno ze strany Node5, v opačném případě bude        
Členovi účtován hodinový poplatek dle standardního komerčního ceníku podle         
skutečné doby trvání akce. 

 
6. FIXED RESIDENT AREA 

1. Účelem prostoru FIXED RESIDENT AREA 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         

samo-obslužným barem nebo další sdílené části prostoru pro residenty,         
jako je členská kuchyňka a sousedící chodby s barovými pracovními stoly. 
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b. Nemluvit nahlas. Pro teamové porady slouží především hlavní prostor         
se samo-obslužným 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 samo-obslužným barem. 
 

7. ÚKLID 

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

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

 
 
8. NÁVŠTĚVY 

1. Člen smí umožnit vstup do Coworkingového centra třetím osobám, které          
nejsou Členy („Návštěva“), a to do přední části Coworkingového centra         
v rámci otvíracích hodin. Má-li Člen v rámci svého členství přístup         
do Coworkingového centra i mimo otvírací dobu, popř. má-li Člen přístup          
do zadních částí Coworkingového centra, pak smí umožnit Návštěvám vstup         
do Coworkingového centra mimo otevírací dobu, a to případě i do zadních            
částí Coworkingového centra, do kterých má přístup (zadní částí         
Coworkingových prostor se rozumí: FIXED RESIDENT AREA, Cubicle A až L,          
Summer Terrace, Small Meeting Room a sociální zařízení uvedených        
místností, přední částí se rozumí ostatní části Coworkingového centra). 
 

2. Člen je oprávněn setkávat se v Event Space bez předchozí domluvy s Node5           
s maximálně 4 třetími osobami (nečleny) najednou. Potřebuje-li se Člen sejít           
s více osobami (nečleny) najednou a nedomluví-li se s organizačním týmem          
Node5 jinak, může takové setkání uskutečnit pouze v zasedacích místnostech         
v hodinách, které si rezervoval nebo v rámci akce v Event Space podle čl. 5           
FUP. 

3. Při přijímání návštěv je Člen povinen: 

a. být fyzicky přítomen v Coworkingovém centru po celou dobu, kdy se zde           
bude Návštěva nacházet; 

b. o Návštěvě vždy informovat Infonode emailem na info@node5.cz; 

c. osobně dohlížet na Návštěvu po celou dobu jejího pohybu v neveřejné           
rezidenční části Coworkingového centra a mimo pracovní dobu       
i v ostatních prostorách; 
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d. neposkytnout Návštěvě prostředky umožňující vstup do Coworkingového       
centra (vstupní karta, bezpečností kód aj.) třetím osobám; 

e. umožnit Návštěvám vstup do Coworkingového centra pouze v rozsahu        
odpovídajícím Fair Usage Policy, tj. v přiměřeném rozsahu ve vztahu        
k počtu osob v rámci přijímaných Návštěv, pravidelnosti Návštěv a času,          
který Návštěvy tráví v Coworkingovém centru. 

4. Node5 je oprávněn kdykoli omezit možnost vstupu Návštěv Člena do zadních           
prostor Coworkingového centra určeného pro rezidenty, nebo ve výjimečných         
případech i Návštěvám Člena zcela zakázat přístup do Coworkingového         
centra, a to v případě porušení povinností Člena ve vztahu k Návštěvám. 

 
9. OMEZENÍ SDÍLENÝCH SLUŽEB 

1. Node5 je oprávněna Členovi pozastavit nebo omezit poskytování Sdílených         
služeb v případě podezření ze zneužití nebo z porušení pravidel FUP. 
 

2. Omezení poskytování Sdílených služeb se nepovažuje za porušení Smlouvy         
ze strany Node5 a Člen nemá vůči Node5 nárok na jakoukoliv kompenzaci. 

 
 
OTEVÍRACÍ HODINY COWORKINGOVÉHO CENTRA 
 
Pondělí–čtvrtek: 9–18 
Pátek: 9–15 
 
 
 
 
 

 



 

 

 


