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Univerzita Karlova, 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 

OPATŘENÍ  DĚKANA  č. 18/2022 

Mimořádná pravidla řízení energetického hospodářství pro topnou sezónu 

2022/2023  

 

Zpracoval: tajemník UK FTVS 

Odpovídá: odbor správy, investic a technologií UK FTVS 

 

 

Úvod 

 

1. Toto opatření je vydáváno pro potřeby stanovení pravidel souvisejících s mimořádnou 

energetickou situací v České republice. 

2. Toto opatření blíže specifikuje Opatření rektora č. 35/2022 Pravidla pro vytápění objektů a 

místností na Univerzitě Karlově a další vnitřní pravidla a doporučení RUK, a to vzhledem 

k technickým možnostem regulace tepla v areálu Veleslavín. 

3. Změny v platnosti tohoto opatření budou probíhat v návaznosti na aktuálních informacích 

a stanoviscích RUK, a zároveň na situaci na trhu s energiemi. 

 

 

Čl. 1 

Rozsah účinnosti 

 

1. Toto opatření je účinné pro všechny zaměstnance UK FTVS, studenty UK FTVS, osoby, které 

užívají prostory areálu Veleslavín a pro všechny subjekty s platnou a účinnou nájemní smlouvou. 

2. Toto opatření vymezuje pravidla řízení energetického hospodářství pouze pro areál Veleslavín. 

Ostatní výuková střediska jsou energeticky řízena správci objektů, a to vzhledem k aktuálnímu 

využití středisek dle pokynů odboru správy, investic a technologií UK FTVS, s ohledem na 

technické a technologické možnosti regulace tepla.  

 

 

Čl. 2 

Technické a technologické limity regulace tepla  

 

1. Charakter technického, technologického a provozního režimu areálu Veleslavín neumožňuje 

přesnou regulaci tepla vzhledem k definovaným druhům místností (viz Příloha č. 1). Z tohoto 

důvodu bude plošně regulována vnitřní teplota areálu podle parametru nejvyšší frekvence 

využitelnosti.  
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Čl. 3 

Pravidla řízení energetického hospodářství 

 

1. Topná sezóna bude zahájena 24. 10. 2022. 

2. Ukončení topné sezóny bude stanoveno rozhodnutím v návaznosti na odstavec 9 Čl. 3 tohoto 

opatření. 

3. Regulace vnitřní teploty areálu Veleslavín bude nastavena v rozmezí 18-20 °C, a to včetně 

prostoru Koleje UK FTVS. 

4. V období 22. 12. 2022 až 1. 1. 2023 budou vnitřní teploty areálu Veleslavín sníženy na 15 °C. 

V tomto období je u akademických pracovníků nařízeno plošné čerpání dovolené, u 

technickohospodářských pracovníků práce v režimu HO. O výjimkách rozhoduje vedoucí 

pracoviště. 

5. U všech druhů místností Administrativní budovy a Školní budovy – objekty fakult a součástí (viz. 

Příloha č. 1) je zakázáno využití dodatečných topných těles. 

6. Využití dodatečných topných těles je možné výjimečně pouze na základě specifického druhu 

místnosti (ošetřovna, ordinace, převlékárna, místnosti pro praktickou výuku fyzioterapie), a to na 

základě předchozího souhlasu. 

7. U kanceláří je možné na základě předchozího souhlasu využít dodatečné topné těleso pouze za 

předpokladu, že charakter práce neumožňuje realizaci HO, a v této kanceláři je permanentní 

využití minimálně dvěma osobami. 

8. Nájemci mají možnost využít dodatečná topná tělesa na základě předchozího souhlasu 

a podmínek využití. 

9. V případě využití dodatečných topných těles musí být vnitřní teplota místnosti regulována v 

souladu s druhem místnosti (viz. Příloha č. 1), tzn v kancelářích nesmí přesáhnout 20 °C. 

10. Cílem výše uvedených pravidel je závazek fakulty realizovat energetické úspory v minimální výši 

15% v topné sezóně 2022/2023.  

 

 

Čl. 4 

Procesní pravidlo 

 

1. Žádosti interních pracovišť o výjimečné využití dodatečných topných těles zasílá vedoucí 

pracoviště nejpozději do 22. 10. 2022 na email: energie@ftvs.cuni.cz, a to v minimálním formátu: 

označení místnosti, účel využití, seznam osob a zdůvodnění žádosti. 

2. Žádosti nájemců o využití dodatečných topných těles zasílá osoba za nájemce uvedená v nájemní 

smlouvě na email: tajemnik@ftvs.cuni.cz nejpozději do 17. 10. 2022, a to v minimálním formátu: 

identifikace nájemce, označení místností, počet požadovaných topných těles, plánovaná hodnota 

vnitřní teploty v topné sezóně. Následně bude odborem správy, investic a technologií zpracován 

návrh podmínek a parametrů využití dodatečných topných těles nájemců, tak aby bylo možné 

jejich využití od termínu zahájení topné sezóny. 

3. V případě neoprávněného využití dodatečných topných těles bude udělena pokuta ve výši 

10 000,- Kč za každé takové porušení. 
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Čl. 5 

Závěrečné ustanovení 

 

1. Toto opatření nabývá účinnosti dne 12. 10. 2022. 

2. V případě novelizace legislativy vztahující se k tomuto opatření dojde k jeho novelizaci v souladu 

s platnou legislativou. 

 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 Výpočtové vnitřní teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných 

místnostech 

 

 

 

V Praze dne 11. 10. 2022 

 

 

 

 

 

 

Doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D. 

                                                                                                    děkan UK FTVS 

 


