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Návštěvní řád společnosti JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o. 
 

1. Společnost JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o., IČ: 42866022, sídlem Masarykova 672/35, Valašské 
Meziříčí 757 01 (dále jen “JELÍNEK”) nabízí návštěvníkům vstup do výroby JELÍNEK, kde se mohou 
seznámit s výrobou nábytku z masiv u. 

2. Návštěva výroby JELÍNEK je zpoplatněna dle ceníku uvedeném na www.jelinek.eu/exkurze-ve-vyrobe. 
Změny ceníku jsou vyhrazeny. 

3. Děti mladší 18 let, nejsou-li plně svéprávné, se mohou účastnit exkurze do výroby JELÍNEK pouze v 
doprovodu dospělé osoby, která za ně plně odpovídá. Dětem mladším 6 let však z bezpečnostních 
důvodů nebude umožněna exkurze ve výrobě JELÍNEK, a to ani v doprovodu dospělé osoby. 

4. Návštěvníci jsou při vstupu do areálu společnosti JELÍNEK seznámeni s obsahem dokumentu 
„Základní poučení o rizicích a bezpečném chování na pracovištích společnosti“; svým podpisem do 
knihy návštěv se zavazují k dodržování všech ustanovení tohoto dokumentu. 

5. Návštěvníci jsou si vědomi, že výroba JELÍNEK je situována v areálu společnosti JELÍNEK, ve které 
probíhá výroba, a jsou tudíž povinni dbát zvýšené opatrnosti již při vstupu do areálu společnosti 
JELÍNEK. 

6. Do areálu firmy je zakázáno vstupovat se zvířaty, v podnapilém stavu nebo pod vlivem jiné návykové 
látky. V celém areálu je zakázáno kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm a pořizovat obrazové 
(fotografické) či video záznamy. 

7. Exkurze do výroby JELÍNEK je možná pouze v otevírací době, není-li s průvodcem společnosti JELÍNEK 
předem dohodnuto jinak. 

8. Exkurzi do výroby JELÍNEK je možné absolvovat pouze v doprovodu průvodce společnosti JELÍNEK, 
jehož pokyny jsou návštěvníci povinni se řídit. 

9. Návštěvníci se mohou pohybovat pouze ve vyhrazených prostorách, na vlastní nebezpečí, přičemž je 
zakázáno se dotýkat materiálů, nábytkových dílců, výrobních strojů a jejich příslušenství.  

10. Návštěvníci odpovídají za škodu, kterou způsobí porušením tohoto návštěvního řádu společnosti 
JELÍNEK nebo třetí osobě. O vzniku škody jsou návštěvníci povinni neprodleně informovat průvodce. 

11. Návštěvníci dávají vstupem do areálu JELÍNEK souhlas k tomu, aby mohli být při své návštěvě 
zachyceni na obrazový nebo video záznam a tyto záznamy byly vhodným způsobem použity pro 
propagační účely společnosti JELÍNEK, a to bez nároku na honorář. 

12. Souhlas návštěvníka s pořízením fotografií nebo videozáznamu jeho osoby a s následným použitím 
fotografií nebo videozáznamu k propagačním účelům, se uděluje na dobu neurčitou. 

13. Pořízením a použitím fotografií nebo videozáznamu nebude nepřiměřeným způsobem zasaženo do 
oprávněných zájmů návštěvníka. 

14. Tento návštěvní řád zavazuje každého návštěvníka areálu JELÍNEK, a to okamžikem vstupu do areálu 
JELÍNEK. 

15. Tento návštěvní řád nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu. Návštěvní řád je 
zveřejněn v podnikovém showroomu JELÍNEK ve Valašském Meziříčí, na vnitřní počítačové síti 
společnosti a na internetových stránkách www.jelinek.eu/exkurze-ve-vyrobe. 
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ZÁKLADNÍ POUČENÍ O RIZICÍCH A BEZPEČNÉM CHOVÁNÍ 

NA PRACOVIŠTÍCH SPOLEČNOSTI 

 

 

Před vstupem do areálu společnosti musí být každá osoba seznámena s riziky a poučena o 
bezpečném chování na všech pracovištích společnosti. Vstup do výrobních prostor je 
podmíněn doprovodem odpovědného pracovníka (průvodce JELÍNEK). 

 

1. V areálu platí Pravidla silničního provozu pro chodce i všechny dopravní prostředky. 

2. V areálu platí zákaz vstupu do prostorů vymezených např. zábranou, výstražnými 
tabulkami, výstražným značením apod. nebo do prostoru střeženého poučenou osobou a 
do prostorů, které nejsou součástí návštěvy. 

3. V celém areálu je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.  

4. Platí povinnost používání OOPP (např. reflexní vesta) v prostorách, kde je použití 
vyznačeno nebo nařízeno doprovázející osobou.  

5. Pohybovat se po vyznačených komunikacích, zakazuje se pohyb mimo tyto vyznačené 
komunikace. 

6. Zakazuje se dotýkat materiálů, nábytkových dílců, výrobních strojů a jejich příslušenství, 
zapínat i jinak manipulovat se strojním zařízením. Od strojů, které jsou v činnosti, 
dodržovat bezpečnou vzdálenost tak, aby nemohlo dojít k zachycení strojem. 

7. V případě mimořádné události řešte událost s průvodcem JELÍNEK nebo volejte na tel. 
čísla:  

150 – hasiči, 155 – záchranná služba, 158 – policie ČR. 

8. Evakuační cesty pro případ mimořádné události jsou značeny zelenými značkami s bílými 
piktogramy směru úniku. 
   
 

 

Další informace o rizicích ve výrobních částech společnosti, pokud to bude nutné, 
poskytne doprovázející odpovědný pracovník (průvodce). 

 

Osoba vstupující do areálu společnosti nebo určený vedoucí skupiny svým 
podpisem  v knize návštěv potvrzuje, že tento text četla, porozuměla jeho obsahu a 
zavazuje se  dodržovat uvedené pokyny. 


