PODMÍNKY ČLENSTVÍ SDÍLENÝCH DÍLEN DEPO2015
(dále jen „podmínky členství“)
1) ÚVOD
1. Tato pravidla se vztahují na všechny činnosti vykonávané ve všech dílnách a prostorách Sdílených
dílen DEPO2015 (dále jen „Sdílené dílny“) a na všechny členy Sdílených dílen. Všichni členové jsou
povinni se s těmito pravidly seznámit a řídit se jimi.
2. Tato pravidla se vztahují na:
 užívání ručního, elektrického a jiného nářadí, zařízení, strojů, pracovních pomůcek
a jiného vybavení Sdílených dílen.
 pronájem části prostor nebo celé dílny za účelem pořádání workshopů, kurzů atd.
 účast na akcích pořádaných v rámci činností Sdílených dílen a DEPO2015.
3. Porušení jakéhokoliv ustanovení těchto podmínek členství, provozního řádu nebo chování
ohrožující jiné členy a/nebo pracovníky a návštěvníky Sdílených dílen nebo DEPO2015 může být
vyhodnoceno jako porušení členství ve Sdílených dílnách a v důsledku tohoto může být členství
ve Sdílených dílnách zrušeno bez možnosti náhrady kompenzace členských poplatků. V úvahu
připadá případné vyrovnání rezervovaných kreditů resp. započtení případné škody způsobené
členem jiným členům nebo pracovníkům Sdílených dílen.
4. Otevírací doba Sdílených dílen je uveřejněna v samostatném dokumentu, na vývěskách
v prostoru Sdílených dílen, na webových stránkách a je veřejně dostupná.
5. Sdílené dílny disponují následujícími typy dílen:
 Kovodílna
 dřevodílna
 FABLAB
 grafická dílna
 sítotisková dílna
 řemeslný ateliér
6. Každá dílna dále disponuje různým specifickým vybavením, které je zařazeno do kategorií
(A, B a C) dle náročnosti obsluhy, znalostí potřebných k obsluze a úrovně respektování
bezpečnosti práce při obsluze tohoto vybavení. Podrobné zařazení do kategorií viz samostatný
dokument.

2) OBECNÁ PRAVIDLA
1. Každý člen je povinen dodržovat a respektovat „Provozní řád Sdílených dílen DEPO2015“ (dále
jen „provozní řád“).
2. Před započetím výkonu činností v dílnách, používáním a obsluhováním vybavení Sdílených dílen
je každý člen povinen absolvovat zaškolení z bezpečnosti práce při výkonu činností a obsluze
vybavení Sdílených dílen, zaškolení z praktického obsluhování vybavení Sdílených dílen
a podepsat bezpečnostní souhlas.
3. Zaškolení pro vybavení Sdílených dílen kategorie „B“, „C“ je volitelné dle potřeb členů Sdílených
dílen, bez zaškolení do těchto kategorií je obsluhování vybavení Sdílených dílen zařazených do
těchto kategorií zakázáno.
4. Zaškolování je zpoplatněno (viz. ceník). Termíny zaškolování pro vybavení Sdílených dílen dle
kategorií jsou vypisovány pravidelně nebo dle zájmu členů o jednotlivé kategorie.

5. Užívání a obsluhování vlastního doneseného vybavení v prostorách Sdílených dílen a připojování
tohoto vlastního vybavení k rozvodům médií Sdílených dílen je dovolenou pouze s vědomím
a souhlasem pracovníků Sdílených dílen a po předchozím prokázání splněních všech požadavků
bezpečnosti práce pro obsluhu tohoto vybavení.
6. Každý člen je oprávněn užívat prostory a vybavení Sdílených dílen a vykonávat v dílnách činnosti
pouze na základě předchozí rezervace potvrzené pracovníky Sdílených dílen.
7. Každý člen je oprávněn svou rezervaci prostor a vybavení Sdílených dílen v dostatečném
předstihu zrušit (minimálně 48 hodin předem).
8. Každý člen je povinen ukončit svou činnost v okamžiku uplynutí doby, na kterou měl rezervaci.
Prodloužení je možné po dohodě s pracovníky Sdílených dílen.
9. Ve výjimečných případech jsou pracovníci Sdílených dílen oprávněni členům omezit přístup
k nedokončeným projektům na dobu, kterou si člen rezervoval. Tato omezení budou členům
kompenzována.

3) Užívání vybavení Sdílených dílen
1. Každý člen je povinen užívat vybavení Sdílených dílen výhradně pro účely, ke kterým je určeno
v souladu se zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
2. Každý člen užívá vybavení Sdílených dílen pouze na své vlastní nebezpečí.
3. Převzetím vybavení od pracovníků Sdílených dílen člen potvrzuje, že mu toto bylo předáno
v bezvadném stavu a toto mu bylo při předání předvedeno.
4. Každý člen je povinen vrátit užívané vybavení Sdílených dílen a užívaný prostor Sdílených dílen
pracovníkům Sdílených dílen čisté a ve stavu, v jakém je převzal.
5. Každý člen je povinen se před zahájením činností v prostorách Sdílených dílen a před zahájením
obsluhy vybavení Sdílených dílen vybavit příslušnými osobními ochrannými pracovními
prostředky a tyto při vykonávání činností řádně používat. V opačném případě jsou pracovníci
oprávněni přerušit členovi jím vykonávané činnosti bez možnosti kompenzací. V případě, že člen
nemá možnost zajistit si předepsané osobní ochranné pracovní prostředky vlastními silami, je
tyto možné zakoupit u pracovníků Sdílených dílen.
6. Je zakázáno vynášet jakékoliv vybavení Sdílených dílen mimo areál DEPO2015.

4) Skladování
1. Každý člen Sdílených dílen má možnost uskladnění rozpracovaného projektu v prostorách
Sdílených dílen. Za skladování těchto věcí je členovi účtován poplatek (viz. ceník). Prostor pro
uložení předmětů určí členovi pracovníci Sdílených dílen.
2. V případě potřeby jsou pracovníci Sdílených dílen oprávněni v rámci prostoru Sdílených dílen
měnit umístění nebo způsob uložení skladovaných věcí.
3. Pokud člen na uložených věcech nepracuje v rámci svých projektů, je oprávněn požádat o přístup
k těmto věcem nebo o vydání skladovaných věcí nejméně jeden den předem. Přístup
k uskladněným věcem nebo jejich vydání bude realizováno v souladu s rozvrhem pracovníků
Sdílených dílen a v otevírací době Sdílených dílen.
4. Maximální délka uskladnění věcí člena v prostorách Sdílených dílen je 30 dní. Po uplynutí této
doby je člen povinen uskladněné věci vyklidit. Pokud tak neučiní, jsou pracovníci Sdílených dílen
oprávnění tyto uskladněné věci vyklidit a zlikvidovat vlastními silami a náklady spojené
s vyklizením resp. likvidací těchto věcí účtovat členovi.

5) Členské poplatky a platby
1. Vlastní členství ve Sdílených dílnách je spojeno s úhradou členského poplatku. Výše členského
poplatku viz. ceník.
2. Každý člen je povinen si dle vlastních potřeb předem zakoupit potřebný počet „kreditů“, které
může následně využívat k úhradě za užívání vybavení a prostor Sdílených dílen, uskladnění věcí,
zaškolování atd. (viz. ceník).
3. Každý člen se zavazuje uhradit veškerý materiál, který mu byl pracovníky Sdílených dílen
poskytnut, včetně spojovacích prostředků, lepidel, barev, dřeva, kovu atd.
4. Každý člen může zadat pracovníkům Sdílených dílen zakázku prací, které nejsou v jeho
možnostech na základě vzájemné dohody mezi jím a pracovníky Sdílených dílen. Za vykonanou
práci pracovníky Sdílených dílen je člen povinen uhradit předem stanovenou nebo dohodnutou
odměnu (viz. ceník). Odměna je splatná k poslednímu dni poskytování služby nebo při předání
hotového díla. Odměna může být uhrazena použitím příslušného počtu kreditů.
5. Každý člen hradí příslušný počet kreditů za dobu, kterou si ve Sdílených dílnách rezervoval (viz.
ceník), i když prostor a vybavení Sdílených dílen nevyužil.
6. V případě, že člen nevrátil prostory nebo vybavení Sdílených dílen čisté, jak je stanoveno výše,
jsou pracovníci Sdílených dílen oprávněni členovi účtovat poplatek za vyčištění vybavení nebo
úklid prostor používaných členem dle skutečných nákladů nebo dle ceníku. Tento poplatek může
být uhrazen použitím příslušného počtu kreditů.
7. V případě, že člen vrátil vybavení dílen nebo prostory Sdílených dílen poškozené, jsou pracovníci
Sdílených dílen oprávněni členovi účtovat náklady na opravu poškozených prostor nebo vybavení
dílen ve skutečné výši. Tato platba může být uhrazena použitím příslušného počtu kreditů.
8. Každý člen je povinen uhradit jakékoliv další náklady, které Sdíleným dílnám vzniknou v důsledku
činností, které člen ve Sdílených dílnách vykonával.

6) Souhlas s užitím fotografických a jiných záznamů
1. Členové souhlasí s tím, aby Sdílené dílny resp. DEPO2015 pořídily záznamy jejich osoby a práce
(včetně fotografií, videa a písemných záznamů) a tyto záznamy užil, ať už v hmotné nebo
v digitalizované podobě, na svých webových stránkách, na svých facebookých stránkách
a v jakýchkoliv dalších materiálech sloužících k propagaci aktivit Sdílených dílen a DEPO2015. Tyto
záznamy mohou být změněny či upravovány, použity jako součást jiného díla nebo může být
použita pouze jejich část.
V Plzni, dne 1. října 2018
Schválil:

CENÍK SDÍLENÝCH DÍLEN DEPO2015
Roční členství

900,-

Zlevněné roční členství

720,-

(akce, prodloužení členství, účastníci kurzů)

Hodina v dílně pro člena

50,-

Jednorázový vstup = hodina v dílně pro nečlena

100,-

Dílnu je možné navštívit i mimo řádné otevírací hodiny, pouze však v termínu předem
individuálně dohodnutém s mistrem dílny. V takovém případě si provozovatel účtuje
zvýšenou hodinovou sazbu: běžná cena + 50 Kč (tj. člen 100,- / hod., nečlen na 150,- / hod).

KOVODÍLNA A DŘEVODÍLNA
Uskladnění materiálu - pronájem kóje na materiál

500,-/měsíc

Práce mistra dílny
Konzultace, dohled mistra
CNC frézování
CNC programování
Práce na zakázku

zdarma
200,-/hod
300,-/hod
424,- /hod

Využití strojů
Výheň (spotřeba plynu)
Svařování
Pásová pila na kov
Pásová pila na dřevo
Kapovací pila
Formátovací pila (cirkulárka)
Ponorná pila
Okružní pila (mafl)
Srovnávací a protahovací frézka
Soustružení

50,-/hod
50,-/10 min
3,-/řez (při velkém objemu 300,-/pilový pás)
3,-/řez (při velkém objemu 1500,-/pilový pás)
3,-/řez (při velkém objemu 150,-/nabroušení kotouče)
3,-/řez (při velkém objemu 150,-/nabroušení kotouče)
3,-/řez (při velkém objemu 150,-/nabroušení kotouče)
3,-/řez (při velkém objemu 150,-/nabroušení kotouče)
3,-/projetí (při velkém objemu 150,-/broušení nožů)
dle aktuálního ceníku broušení soustružnických nožů
a spotřebního materiálu, náhradník plátků do nožů atd.

Zaškolení
Kategori A a B
Kategorie C

zdarma
424,-/hodinu

Spotřební a spojovací materiál – dle aktuálního ceníku skladu Makerspace

FABLAB
3D CAD modelování na zakázku
Modelování podle návrhu:

400 Kč/h

Arduino programování na zakázku
Modelování podle návrhu:

450 Kč/h

3D TISK:
pro člena dílny
Tisková příprava:
Standartní doba tisku (do 6h)
Dlouhá doba tisku (od 6h)
Povrchová úprava
+ materiál

150 Kč/h
70 Kč/h
30 Kč/h
150 Kč/h
od 1kč/g

Pro nečlena
Tisková příprava:
Standartní doba tisku (do 6h)
Dlouhá doba tisku (od 6h)
Povrchová úprava
+ materiál

200 Kč/h
85 Kč/h
40 Kč/h
200 Kč/h
od 1kč/g

PLOTROVÁNÍ:
pro člena dílny
předtisková příprava
minuta každého řezání (min. 5 min)
povrchová úprava

3 Kč/min
7,0 Kč/min
1,4 Kč/min

Pro nečlena
předtisková příprava
minuta každého řezání (min. 5 min)
povrchová úprava

4,2 Kč/min
8,5 Kč/min
1,7 Kč/min

materiál (dle aktuálního ceníku skladu dílny FABLAB)
fólie standardní
fólie nažehlovací
fólie přenosová

od 0,5 Kč/cm
od 3,5 Kč/cm
od 0,5 Kč/cm

SÍTOTISKOVÁ DÍLNA
Práce mistra (kategorie dle náročnosti)
1) Dohled mistra, likvidace síta
2) Výroba síta, studenti FDU
3) Tisková práce
4) Předtisková příprava
Využití strojů
Vapka, termolis, klimatizace
Osvitka, kompresor, sušící box

150,-/hod
200,-/hod
300,- /hod
4,-/min
50,- /hod
30,- /hod

Materiál
Cena barev na gramy
dílny
Nákup síta
uskladnění síta
chemikálie, spotřební materiál
dílny

dle aktuálního ceníku skladu sítotiskové
850,-/kus
100,-/měsíc
dle aktuálního ceníku skladu sítotiskové

ŘEMESLNÝ ATELIÉR
Ceník je stejný jako pro kovo a dřevodílnu.

KATEGORIE VYBAVENÍ SDÍLENÝCH DÍLEN DEPO2015
DLE NÁROČNOSTI OBSLUHY
A) BEZ OMEZENÍ
B) LZE UŽÍVAT PO PROŠKOLENÍ
C) OBSLUHA POUZE S MISTREM NEBO POTVRZENÍM, ŽE JE SCHOPEN
OBSLUHOVAT SAMOSTATNĚ
Kovodílna
A) ruční nářadí
B) pásová pila na kov, kompresory, vrtačkofréza
C) veškeré vybavení svařovny (např. úhlové brusky, svářečky, plynové bomby atd.) a
kovárny (např. výhně a kovadliny), soustruh
Dřevodílna
A) ruční nářadí
B) kapovací pila, formátovací pila, ponorná pila, okružní pila, pásová pila na dřevo,
vrchní frézka, všechny typy brusek, veškeré aku nářadí (šroubováky, kmitací pily, malá
okružní pila, vrtačky), stojanová vrtačka, horkovzdušná pistole, tavící pistole,
mikrofrézky Dremel, vysavače, elektrický hoblík, laserové měřítko, laserová
vodováha, stříkací pistole, sponkovací pistole, kompresory
C) srovnávací a tloušťkovací frézka Rojek, spodní frézka Rojek, řetězové pily,
FABLAB
C) veškeré vybavení FABLABu

Sítotisková dílna
A) váha, tříč
B) vapka, termolis, větrák, klimatizace, síto, horkovzdušná pistole
C) osvitka, kompresor, korýtko na natažení síta, sušící box s topením
Řemeslný ateliér
A) ruční nářadí
B) veškeré aku nářadí hobby řady Bosch, stojanová vrtačka, mikrofrézky Dremel
C) úhlové brusky

PROVOZNÍ ŘÁD SDÍLENÝCH DÍLEN DEPO2015
1. Tento provozní řád je závazný pro všechny osoby a činnosti provozované ve Sdílených

dílnách. Všechny osoby jsou povinny se s nimi seznámit a řídit se jimi.
2. Vstup, pohyb a práce ve Sdílených dílnách je povolen pouze pracovníkům DEPO2015,
členům Sdílených dílen nebo účastníkům kurzů a workshopů za přítomnosti a pod
dohledem lektora. Osobám mladším 18 let je vstup povolen pouze s písemným
souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce nebo v jejich doprovodu, osobám mladším
15 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby. Ostatním návštěvníkům je
vstup povolen pouze v doprovodu pracovníka DEPO2015, na jejich vlastní nebezpečí.
3. Prostor Sdílených dílen je vybaven základním ručním nářadím, elektrickým nářadím
a stroji a zařízeními pro práce se dřevem, s plastem, kovem, textilem aj.
4. KAŽDÝ JE POVINNEN:








seznámit se prokazatelně před započetím práce se s návody k obsluze, bezpečnostními
pokyny všech používaných strojů, nástrojů a zařízení a s možnými riziky ohrožení života
a zdraví při práci;
používat při práci předepsané ochranné osobní pracovní pomůcky;
zajistit před započetím práce vymezení přiděleného pracovního prostoru tak, aby bylo
zabráněno vzniku škody na zdraví či majetku dalších osob, např. ohrazením, mobilní
stěnou aj. a využívat pouze tento přidělený prostor;
provést před započetím práce kontrolu stavu používaných strojů, nástrojů a zařízení,
v případě jakéhokoliv poškození strojů, nástrojů a zařízení toto nepoužívat;
podrobit se na výzvu pověřených pracovníků Sdílených dílen provedení namátkové
kontroly na přítomnost alkoholu a návykových látek. V případě odmítnutí nebude
umožněn vstup do prostoru Sdílených dílen;

5. V PROSTORU SDÍLENÝCH DÍLEN JSOU K DISPOZICI:





návody k obsluze požívaných strojů, nástrojů a zařízení;
osobní ochranné pracovní pomůcky – k zapůjčení nebo zakoupení;
dokument Identifikace možných rizik ohrožení života a zdraví při práci;
lékárnička první pomoci, traumatologický plán a evidence úrazů.

6. V PROSTORU SDÍLENÝCH DÍLEN PLATÍ:







zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm (s výjimkou k tomu určených prostor);
zákaz požívání alkoholu a zneužívání návykových látek;
zákaz vstupu se zvířaty;
zákaz jízdy na kole, kolečkových bruslích apod.;
zákaz používání strojů, nástrojů a zařízení k jiným účelům a jiným způsobem než je
uvedeno v návodech a předpisech.
zákaz používání chemických látek a přípravků, které nejsou schválené pracovníky
Sdílených dílen.

7. V PROSTORU SDÍLENÝCH DÍLEN JE KAŽDÝ:





povinen chovat se ohleduplně, zodpovědně a bezpečně a tak, aby nezpůsobili zranění
sobě ani ostatním a nedošlo ke škodě na zdraví nebo majetku;
povinen dodržovat veškeré předpisy k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární
ochraně a ochraně životního prostředí, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků
a poškozovat zařízení a vybavení Sdílených dílen nebo ho jakkoliv upravovat nebo
opravovat;
povinen nahradit v plné výši způsobenou škodu, ať už úmyslně či v nedbalosti.

8. V případě zjištění jakékoli závady na zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je

uživatel povinen neprodleně ukončit práci na zařízení a tuto skutečnost nahlásit
pracovníkovi Sdílených dílen.
9. V případě vzniku požáru či nehody se účastníci řídí platnými požárními poplachovými

směrnicemi.

V Plzni, dne 1. října 2018
Schválil:

