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Univerzita Karlova, 
Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 
 

OPATŘENÍ DĚKANKY  
č. 11/2018 

 

Bezpečnostní pokyny pro zaměstnance, všechny členy akademické obce a třetí 
osoby po dobu probíhajících staveb v areálu UK FTVS Veleslavín  

 
Zpracoval:   Ing. Radim Zelenka, Ph.D. 
Odpovídá:   Ing. Milan Skrbek 
 
Děkanka UK FTVS vydává toto opatření v souladu se zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 
ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu se Statutem Univerzity Karlovy a Statutem Univerzity 
Karlovy, Fakulty tělesné výchovy a sportu. 

 
Čl. 1 

Preambule 
1. V souvislosti se zabezpečováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je UK FTVS jako 

zaměstnavatel povinna zejména dle §101 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhledávat rizika a přijímat opatření ve smyslu zajištění bezpečnosti 
na pracovištích a při prováděných činnostech. 

2. UK FTVS je stejně tak povinna respektovat zejména ustanovení § 2 a § 3 zák. č. 309/2006 Sb., 
zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů, které upravují požadavky na pracoviště a pracovní prostředí a požadavky na pracoviště a 
pracovní prostředí na staveništi. 

3. Toto opatření stanovuje bezpečnostní pokyny pro všechny osoby pohybující se v areálu UK FTVS 
Veleslavín, José Martího 31, Praha 6, po dobu probíhajících staveb a rekonstrukcí jejichž seznam 
je uveden v Příloze č. 1 tohoto opatření (dále též jen „stavby“).  

4. Očekávané termíny realizací staveb jsou od 16. 6. do 31. 12. 2018.  
5. Konkrétní informace o jednotlivých stavbách včetně zobrazení plánku dotčených prostor bude 

odeslán zaměstnancům, členům akademické obce a třetím osobám v dostatečném předstihu před 
realizací stavby. 
 

Čl. 2 
Předmět úpravy 

1. Z důvodů požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, kladených na UK FTVS obecně 
závaznými právními předpisy, budou po dobu realizace staveb označeny prostory sloužící k účelu 
zhotovení staveb a další pomocné prostory (dále též jen „Prostory“) s následujícím rozsahem: 

• budou předány zhotoviteli díla; 
• budou vedeny a označeny jako „STAVENIŠTĚ“;  

• všechny přístupy do Prostorů budou uzavřeny nebo kontrolovány; 
• přístup do Prostorů bude umožněn pouze s povolením zhotovitele díla; 
• rovněž budou dle potřeby uzavřeny potřebné přístupy na parkoviště v areálu UK FTVS 

Veleslavín; 
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• průjezd z ulice José Martího do areálu UK FTVS Veleslavín bude průběžně uzavírán a 
monitorován z důvodu zajištění bezpečného průjezdu; 

• všechny přístupy do místa v rámci Prostorů v areálu UK FTVS Veleslavín, jež bude 
dle potřeby zhotovitele vyčleněno pro účely skladu materiálu a stavební techniky zhotovitele, 
budou po nezbytně dlouhou dobu uzavřeny.  

2. O stavu a průběhu všech omezení přístupu do Prostorů v areálu UK FTVS Veleslavín, provozu a 
harmonogramu jednotlivých staveb UK FTVS, budou průběžně podávány informace na informační 
tabuli u hlavního vchodu do budovy „H“ v areálu UK FTVS Veleslavín. 

3. Každý zaměstnanec, případně každý člen akademické obce a další osoby, jsou povinni 
z bezpečnostních důvodů respektovat výše uvedené omezení tak, že nebudou do Prostorů staveniště 
vstupovat. Ti zaměstnanci a členové akademické obce, kteří mají z povahy svého pracovně 
právního zařazení vedoucí funkci na svém pracovišti, jsou povinni své podřízené informovat o 
probíhajících stavebních úpravách a z nich plynoucích bezpečnostních opatřeních. 

 
Čl. 3 

1. V souvislosti se zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle tohoto opatření, může 
dojít k uzavření některých únikových východů z objektů v areálu UK FTVS Veleslavín, přičemž 
bude upraveno bezpečnostní značení a značení únikových cest podle zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve 
znění pozdějších předpisů a budou dodrženy ustanovení nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. 

 
Čl. 4 

1. Za dodržování bezpečnostních pokynů dle požadavků obecně závazných právních předpisů a tohoto 
opatření odpovídá každý zaměstnanec, všichni členové akademické obce a další osoby samostatně.  
 

2. Každý zaměstnanec, případně každý člen akademické obce a všechny další osoby, odpovídají i 
za dodržování výše uvedených bezpečnostních pokynů třetími osobami, které s jejich vědomím 
anebo jejich přičiněním (byť neúmyslně) vstoupí do Prostorů v areálu UK FTVS Veleslavín, 
případně se v Prostorách areálu UK FTVS Veleslavín v průběhu staveb budou pohybovat; přičemž 
jsou povinni je vždy s výše uvedenými bezpečnostními pokyny řádně a prokazatelně seznámit. 
 

Čl. 5 
Závěrečná ustanovení 

1. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 
2. Toto opatření je platné do odvolání. 
3. Toto opatření se zveřejňuje na úřední desce fakulty. 

 
 
 
Příloha č. 1: Seznam staveb 2018 
 
 
Praha, 7. června 2018 
 

___________________________________ 
doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 

děkanka UK FTVS 
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Příloha č. 1: Seznam staveb 

 

 

 
 
 
 

1 Rekonstrukce kongresového sálu a tělocvičny ve 2.NP objektu F v areálu Veleslavín 

2 Digitalizace AV techniky v posluchárnách P1 až P6 

3 Stavební úpravy  – nákup Kostní denzitometr 

4 Knihovna - stavební práce 

5 Sezení pro studenty - obnova v celém areálu Veleslavín 

6 Vestavěný nábytek pro knihovnu 

7 Sportovní vybavení posilovny 

8 Laboratorní přístroje – viz jednotlivé pracoviště 

9 Oprava havarijního stavu střechy areálu Veleslavín 


