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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve společnosti se řídí Zákoníkem práce a platnými interními předpisy
BOZP. Požární ochrana se řídí zákonem o požární ochraně a vyhlášce o požární ochraně. Uplatňování těchto
předpisů je povinností každého zaměstnance.
Zaměstnanec je k cestě na pracoviště a z něho povinen používat pouze vyhrazené komunikace a při pohybu po
nich musí věnovat pozornost činnostem v okolí.
Před započetím práce na novém pracovišti je zaměstnanec seznámen s riziky, která se na pracovišti vyskytují.
Seznámení zaměstnance s únikovými cestami, hlavními uzávěry a vypínači elektřiny, plynu a vody na pracovišti.
Zaměstnanec je povinen dbát o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se
bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost předpisů, bezpečných pracovních
postupů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je součástí kvalifikačních
předpokladů zaměstnance.
Zaměstnanec je povinen ihned odstranit závadu, která by mohla bezprostředně ohrozit jeho zdraví a zdraví jeho
spoluzaměstnanců nebo ostatních osob s ohledem na svou kvalifikaci, zkušenosti a s ohledem na závažnost
situace. Pokud tak nemůže učinit sám, je povinen na závadu upozornit kompetentního pracovníka a požádat o
její odstranění. Každá zjištěná závada a její odstranění musí být zaznamenáno do provozního deníku u
vedoucího zaměstnance.
Zaměstnanec nesmí provádět opravy strojů a zařízení, pro které nemá kvalifikaci a oprávnění.
Zaměstnanec nesmí používat ani manipulovat se stroji a zařízeními s jejichž obsluhou nebyl prokazatelně
seznámen, zacvičen a k jejichž obsluze nebyl určen. Před spuštěním stroje nebo zařízení je zaměstnanec
povinen se přesvědčit, zda tím neohrozí sebe nebo jiné osoby.
Svěřené stroje a zařízení (např. manipulační vozíky, regály, žebříky a schůdky apod.) musí být provozovány,
udržovány a kontrolovány v souladu s návodem výrobce nebo dodavatele. Zaměstnanci jsou povinni dodržovat
bezpečné pracovní postupy. Poškozené stroje a zařízení nesmějí být používány.
Při práci, u které je to předepsáno, je zaměstnanec povinen používat osobní ochranné pracovní prostředky
(OOPP), s jejichž použitím byl svým nadřízeným prokazatelně seznámen. K jiným účelům nesmí být osobní
ochranné pracovní prostředky používány.
Osobní ochranné pracovní prostředky jsou majetkem zaměstnavatele. Při zjištění závady na OOPP, popř. při
ztrátě ochranné funkce je povinen zaměstnanec na tuto skutečnost upozornit svého nadřízeného a svěřené
OOPP do sjednání nápravy nepoužívat a vyžádat si náhradní OOPP.
Všem zaměstnancům je zakázáno požívat v pracovní době alkoholické nápoje, omamné prostředky a vstupovat
pod jejich vlivem na pracoviště. Určené osoby, viz interní předpis P5-IP9 Dodržování předpisů k zamezení
zneužívání návykových látek a kouření, jsou oprávněny dát pokyn, aby se zaměstnanec podrobil zkoušce nebo
vyšetření, zda není pod vlivem omamných prostředků nebo alkoholu. Zaměstnanec je povinen se zkoušce nebo
vyšetření podrobit. Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech.
Zaměstnanec, kterému se stal pracovní úraz případně ten, kdo byl svědkem pracovního úrazu, je povinen
neprodleně oznámit vznik pracovního úrazu svému nadřízenému. Pracovním úrazem se rozumí každé
poškození zdraví, které vzniklo při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi. Vedoucí
postiženého zaměstnance provede zápis do „knihy evidence pracovních úrazů“ a případně sepíše „Záznam o
úrazu“. Neohlášení pracovního úrazu nebo zkreslení úrazového děje je porušením zákona.
Zaměstnanci jsou povinni účastnit se školení a výcviku prováděného zaměstnavatelem za účelem prevence rizik
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, dále k zajištění bezpečného provozu a údržby strojů a
zařízení. Zaměstnanci jsou povinni podrobit se lékařským prohlídkám, očkování, vyšetření a diagnostickým
zkouškám stanoveným zvláštními právními předpisy.
Zaměstnanec je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a požární ochrany, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného
chování na pracovišti a informacemi vedoucího zaměstnance.
Bez příslušného povolení je zaměstnanci zakázáno vstupovat a zdržovat se v prostorách, které nejsou jeho
stálým pracovištěm a v prostorách, do kterých je povolen vstup pouze oprávněným osobám.
Zaměstnanec byl informován o tom, do jaké kategorie práce je jeho pracovní pozice zařazena a zároveň mu byly
sděleny povinnosti a práva z toho vyplývající.
Mezi nejčastější rizika patří zejména:

neodborná, nedbalá obsluha strojních a technických zařízení

nerespektování vydaných zákazů a příkazů

úraz elektrickým proudem

poranění nástrojem

pád břemene na osobu

snížená viditelnost, nepořádek na pracovním místě

pád z výšky nebo do hloubky, chůze po schodech

používání poškozeného stroje, přístroje nebo zařízení

používání stroje, přístroje nebo zařízení s chybějícím ochranným zařízením, krytem

zakopnutí, uklouznutí, pád

nepoužívání předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

neprovádění předepsaných kontrol, revizí, údržby, oprav – závada na obsluhujících zařízeních
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vznik požáru, výbuchu
Při požáru nutno opustit prostory Fakulty nejkratší cestou. Pro únik osob z požárem zasaženého prostoru
Fakulty se nesmí používat výtahy kromě evakuačních výtahů. (např. kolej Hradební má k dispozici evakuační
výtah.)
Zaměstnancům je zakázáno vědomé bezdůvodné přivolání jednotky požární ochrany, zneužití linky tísňového
volání, instalování a používání elektrických a tepelných zařízení a spotřebičů, které nejsou schváleny fakultou,
poškozování, zneužívání nebo jiné znemožnění použití hasicích přístrojů, hydrantů a požárně bezpečnostních
zařízení, a hlavních uzávěrů a vypínačů (elektřina, voda, plyn), např. ukládáním materiálu před těmito
zařízeními, zastavěním nábytkem apod.
V případě zjištění požáru v jeho zárodku, pokusí se zaměstnanec požár uhasit pomocí přenosného hasicího
přístroje. V případě, že požár není možné uhasit, vyvolá v nejbližším okolí požární poplach voláním „Hoří“ a
ohlásí vznik požáru (nebo zajistí ohlášení této skutečnosti) na ohlašovnu požáru, tj. vrátnici objektu, ve kterém
požár vznikl, nebo použitím tlačítkového hlásiče.

21.

Zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu k vzniku požáru, zejména při používání tepelných,
elektrických, plynových a jiných spotřebičů. Zaměstnanec je povinen se řídit při obsluze elektrických spotřebičů
návodem od výrobce. U tepelných spotřebičů jako jsou přímotopy, ale i fény, vařiče nebo jakýkoliv spotřebič,
který má větrací mřížky nezakrývat je žádnými předměty např. textilem apod. Pokud jej zakryjete, o požár si
přímo říkáte. Dozor při zacházení s elektrickými spotřebiči je nutný.
V případě evakuace použije zaměstnanec výhradně únikové cesty označené bezpečnostními značkami
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označujícími směry úniku a únikové východy.
evakuačním místě pokynů osoby, která evakuací řídí.

a vyčká na určeném

Důležitá telefonní čísla:

23.

150 – Hasiči

156 – Městská policie

155 – Záchranná služba

158 – Policie ČR

112 – Integrovaný záchranný systém
Všechna důležitá telefonní čísla jsou uvedena na vyvěšených Požárních poplachových směrnicích, které jsou
rozmístěny v každé z budov Fakulty. Požární kniha a kniha úrazů je umístěná ve vrátnicích Fakulty
a ubytovacích zařízení.

Zaměstnanec dále prohlašuje, že byl seznámen:
•
s povinnostmi zaměstnavatele vyplývajících z platného Zákoníku práce
•
s dokumentací vyhledávání a hodnocení rizik, se zakázanými a nebezpečnými manipulacemi,
•
se seznamem prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným a mladistvým,
•
s postupem poskytnutí první pomoci a přivolání lékařské pomoci, s umístěním lékárničky,
•
s umístěním knihy úrazů, s hlášením úrazů a jejich odškodňování,
•
s pravidly pro nakládání s chemickými látkami a odpady a s místy jejich ukládání,
•
s podmínkami poskytování pracovnělékařské služby, s příslušnými údaji o smluvním zdravotnickém zařízení
Další informace:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Časový rozsah školení z požární ochrany činí 30 min.
Časový rozsah školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci činí 30 min.
Zaměstnanec svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, s pravidly bezpečné práce, se zpracovanou dokumentací
BOZP, s místními podmínkami na pracovišti a bude se řídit stanovenými bezpečnostními požadavky
a pokyny zaměstnavatele, resp. nadřízeného vedoucího zaměstnance.
Znalosti z uvedených předpisů byly ověřeny ústním pohovorem s výsledkem „prospěl“.

Vstupní školení provedeno dne:……………………………..

…………………………………………………………………

……..………………………….

Jméno a příjmení zaměstnance

Podpis zaměstnance

Prohlašuji, že jsem oprávněná provádět školení o PO podle § 16a zákona ČNR č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
…………………………………………………………………

.……………………………….

Jméno a příjmení školitele, (u OZO č. osvědčení)
(u vedoucího zaměstnance datum absolvovaného školení VZ o BOZP a PO)

Podpis oprávněného školitele

Zpracovala: Zlata Zelená OZO v prevenci rizik a požární ochraně
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