Návštěvní řád pro exkurze v areálech výrobních
závodů ŠKODA AUTO a.s.

V zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pro návštěvníky společnosti ŠKODA AUTO a.s. (dále jen
„společnost“) je vydán tento „Návštěvní řád pro exkurze v areálech výrobních závodů ve ŠKODA AUTO a.s.“
(dále jen „Návštěvní řád“) konané v areálech výrobních závodů společnosti v Mladé Boleslavi, Vrchlabí a
Kvasinách.

I.
Základní ustanovení
1) Návštěvní řád platí pro návštěvníky, kteří vstupují do areálu společnosti v rámci exkurze pořádané ŠKODA
Muzeem.
2) Svým vstupem do výrobního závodu společnosti a svou účastí na exkurzi pořádanou ŠKODA Muzeem,
vyjadřuje návštěvník svůj souhlas se vznikem smluvního vztahu mezi ním a společností a souhlasí s právy a
povinnostmi stanovenými tímto Návštěvním řádem, který smluvní vztah upravuje.
3) Exkurze do závodu je možná pouze pro osoby od 10 let. Nezletilý návštěvník starší 10 let smí vstupovat do
areálu společnosti pouze v doprovodu zákonného zástupce, popřípadě dospělé osoby vykonávající dohled
nad nezletilou osobou. Zákonný zástupce, popř. osoba vykonávající dohled nad nezletilou osobou / osobami je
povinen řádně dohlížet na jednání nezletilého, mít trvale přehled o jeho pohybu a zabránit jakémukoliv jeho
jednání, které by mohlo způsobit škodu.
4) Exkurzní trasa je součástí výrobních prostorů společnosti, po které je možný pohyb pouze za doprovodu
určeného průvodce a dle jeho pokynů.
5) Uvnitř areálu společnosti, jakož i na vyznačených pozemcích, platí zákaz kouření.
6) Do areálu společnosti je zakázáno vstupovat pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Zakázáno je také
vnášení, přechovávání a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek v areálu
společnosti.
7) Do areálu společnosti je zakázáno vnášet předměty, které by mohly ohrozit život nebo zdraví zaměstnanců
společnosti nebo třetích osob v areálu společnosti (např. střelné zbraně, střelivo, pyrotechnika)
8) Společnost si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vykázat z areálu společnosti každého návštěvníka, který
nebude respektovat nebo nevyhoví požadavkům tohoto Návštěvního řádu, pokynům určeného průvodce nebo
útvaru SO - Bezpečnost společnosti ŠKODA AUTO, nebo jejíž chování shledá v rozporu s právními předpisy.
9) Návštěvník bere na vědomí, že prostory areálu společnosti jsou monitorovány kamerovým systémem s
možností záznamu. Pořizování záznamu a jeho archivace jsou v souladu s pravidly stanovenými zákonem č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
10) V areálu společnosti je zakázáno pořizování jakékoliv obrazové dokumentace, fotografování, filmování
apod. Zařízením s možností pořízení obrazové dokumentace se rozumí zejména fotoaparáty, videokamery,
mobilní telefony s integrovanými kamerami, notebooky a jiná zařízení s integrovanými kamerami.
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11) Odpovědnost společnosti za případné škody vzniklé návštěvníkům během exkurze se řídí obecně
závaznými právními předpisy.
12) Za porušení Návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník, zákonný zástupce nezletilého
návštěvníka nebo osoba vykonávající dohled nad nezletilou osobou podle obecně závazných právních
předpisů.

II.
Povinnosti návštěvníka
1) Návštěvník vstupuje do areálu společnosti dobrovolně a je povinen respektovat veškeré pokyny určeného
průvodce, jakož i interní nařízení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pravidla pro pohyb v
rámci areálu společnosti tak, aby se nevystavil riziku vzniku újmy na zdraví nebo majetku.
2) Návštěvník je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k ohrožení či poškození oprávněných zájmů a
majetku společnosti, včetně nehmotného majetku (duševní vlastnictví, know-how atp.). Dále je povinen chránit
životní prostředí, tj. udržovat pořádek a chránit zeleň.
3) V případě evakuace osob z areálu společnosti je návštěvník povinen řídit se piktogramy únikových cest a
pokyny osob oprávněných řídit evakuaci.
4) Návštěvník je povinen se pohybovat pouze po komunikacích pro chodce a ve výrobních halách po
vyznačených koridorech pro pěší (zejména je zakázáno vstupovat do manipulačních ploch a prostor, do míst
nakládky a vykládky materiálu, na skladové plochy hotových vozidel, testovací polygon, prostorů vlečkové
železniční dráhy apod.). Výjimkou jsou prostory ŠKODA Parts centra, kde není možné dodržet tuto podmínku,
tudíž je třeba dodržovat trasu dle pokynů průvodce.
5) Vstup do areálu společnosti je návštěvníkům povolen jen v pevné obuvi bez podpatků.
6) Návštěvník nesmí vnášet na exkurzi objemná zavazadla, která mohou ohrozit ostatní návštěvníky nebo
provoz společnosti. Návštěvník je povinen zanechat objemná zavazadla na předem určeném místě dle pokynů
průvodce.
7) Je zakázáno vzdalovat se od skupiny a průvodce mimo určenou trasu.
8) Návštěvník je povinen dbát zvýšené pozornosti při přecházení silničních komunikací vzhledem k provozu
osobních a nákladních vozidel (v areálu společnosti platí zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů a vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích).
9) Návštěvník je povinen dbát na pohyb dopravních prostředků ve výrobních halách a dát jim přednost.
Návštěvník je povinen umožnit projetí dopravních prostředků.
10) Pokud bude návštěvník chtít exkurzi opustit, je povinen toto oznámit průvodci, který zajistí jeho bezpečné
vyvedení z areálu společnosti.
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11) Návštěvník je povinen sledovat pečlivě provoz na komunikacích, po kterých vede trasa exkurze vzhledem
k pohybu motorových vozíků.
12) Návštěvník je povinen dodržovat bezpečnostní pokyny na bezpečnostních tabulkách na vstupech do
objektů.
13) V případě úrazu, zhoršení zdravotního stavu návštěvníka během exkurze anebo jiné náhlé potřeby
návštěvníka opustit exkurzi je návštěvník povinen toto neprodleně nahlásit průvodci.
14) Návštěvník je povinen použít osobní ochranné prostředky přidělené průvodcem (ochranné brýle, reflexní
vesty, technická zařízení).
15) Návštěvník se nesmí dotýkat provozních zařízení, výrobků a obalů, nebo jakýmkoliv způsobem
manipulovat se zařízením společnosti.

III.
Povinnosti návštěvníka při exkurzi v provozu Slévárna a Kovárna
1) Vstup je návštěvníkům povolen pouze při použití OOPP: ochranné brýle, výstražný oděv s vysokou
viditelností nebo výstražná vesta.
2) Vstup je návštěvníkům povolen pouze v oděvu, který zakrývá horní i dolní končetiny.
3) Vstup je povolen jen v pevné obuvi (plná pata, plná špice), bez podpatků.
4) Vzhledem k bezpečnostním rizikům, která plynou z činností při rozvozu tekutého kovu, je návštěvník
povinen chovat se při pohybu po Slévárně obzvlášť obezřetně a soustředěně.
5) Dopravní prostředek převážející tekutý kov má zapnutý výstražný maják a rozsvícená světla a má vždy
přednost.
6) Návštěvník nesmí vstupovat do jízdní dráhy tak, aby dopravní prostředek, převážející tekutý kov byl náhle
nucen brzdit nebo měnit směr jízdy.

IV.
Povinnosti návštěvníka při exkurzi v provozu Lakovna
1) Vstup je návštěvníkům povolen pouze při použití OOPP: bílý plášť schválený pro pohyb v lakovnách, pevná
obuv (plná pata, plná špice), bez podpatků.
2) Návštěvníci musí být bez šál, čepic a jiných částí oděvu s rizikem kontaminace vlákny.
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3) Návštěvníci lakovny musí být „silicon free“. Nesmí mít na sobě látky obsahující silikon (například parfémy,
některé deodoranty, krémy na ruce, apod.)
4) Ostatní se řídí dle článků I. a II Návštěvního řádu.

V.
Závěrečná ustanovení
1) Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2022.

V Mladé Boleslavi dne 1. 6. 2022

Mgr. Andrea Frydlová, MBA
Vedoucí ŠKODA Muzea

ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Czech Republic

4/4

