
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 
 

Opatření děkana č. 12/2017  

Vyhlášení směrnic pro úsek bezpečnosti práce, ochrany zdraví při 

práci a požární a civilní ochrany 

na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. Toto opatření děkana upravuje pravidla a postupy na úseku bezpečnosti práce, ochrany 

zdraví a požární a civilní ochrany na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen 

„fakulta“). Ustanovení jsou závazná pro zaměstnance a studenty fakulty, jakož i pro další 

osoby v obdobném postavení, jimiž jsou např. afiliovaní členové akademické obce fakulty, 

emeritní členové akademické obce fakulty, zahraniční lektoři a další spolupracující osoby, 

a dále zaměstnanci a spolupracující osoby dodavatelů působících v objektech spravovaných 

fakultou i další osoby vyskytující se v objektech spravovaných fakultou. 

2. Pravidla a postupy na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární a civilní ochrany 

jsou upravena jednotlivými směrnicemi, jejichž seznam je uveden v čl. 2 a 3 tohoto opatření 

děkana a jejichž plné texty jsou v přílohách tohoto opatření děkana. 

 

Čl. 2 

Přehled nově vyhlášených směrnic 

Tímto opatřením se vyhlašují následující směrnice: 

Název směrnice Číslo přílohy tohoto 

opatření děkana, ve 

které je obsažen 

text směrnice 

SM 01.01 Zajištění a organizace BOZP 1 

SM 03.01 Školení BOZP a ostatní související 2 

SM 04.01 Pracovní a školní úrazy 3 

SM 04.02 Traumatologický plán 4 

SM 05.01 Lékařské prohlídky 5 

SM 06.01 Schválené osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, 

čisticí a desinfekční prostředky, ochranné nápoje 

6 

SM 07.01 Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik 7 



Příloha1 ke SM 07.01 Vlastní postup při vyhledávání a hodnocení 

rizik při činnostech prováděných zaměstnanci a studenty FF UK 

7a 

SM 08.01 Kategorizace prací a pracovních činností, vč. příloh 8 

SM 10.01 Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení a nářadí 
9 

SM 12.01 Prověrky BOZP 10 

 

Čl. 3 

Přehled vyhlašovaných dodatků k nadále platným směrnicím 

Tímto opatřením se dále vyhlašují následující dodatky k nadále platným směrnicím: 

Název směrnice Číslo přílohy tohoto 

opatření děkana, ve 

které je obsažen 

text směrnice 

Požárně bezpečnostní pokyn. Dodatek k PBP 2 Stanovení 

organizace zabezpečení požární ochrany (hlavní budova) 

14a 

Požárně bezpečnostní pokyn. Dodatek k PBP 5 Stanovení 

organizace zabezpečení požární ochrany (Šporkův palác) 

17a 

 

 

Čl. 4 

Přehled stávajících a nadále platných směrnic 

Tímto opatřením se potvrzuje platnost následujících stávajících směrnic: 

Název směrnice Číslo přílohy tohoto 

opatření děkana, ve 

které je obsažen 

text směrnice 

Řád ohlašovny požáru, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 

Hybernská 3, Praha 1 

11 

Řád ohlašovny požáru, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 

Náměstí Jana Palacha 1/2, Praha 1    

12 

PBP 1 Začlenění provozovaných činnosti dle požárního nebezpečí 

(hlavní budova) 

13 

PBP 2 Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (hlavní 

budova) 

14 

PBP 3 Pokyn pro svářecí práce 15 



PBP 4 Začlenění provozovaných činnosti dle požárního nebezpečí 

(Šporkův palác) 

16 

PBP 5 Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (Šporkův 

palác) 

17 

Požární poplachová směrnice (hlavní budova) 18 

Požární poplachová směrnice (Šporkův palác) 19 

Požární evakuační plán (hlavní budova) 20 

Požární evakuační plán (Šporkův palác) 21 

Požární řád Knihovny Jana Palacha 22 

Požární řád Knihovny anglistiky a amerikanistiky (č. 106) 23 

Požární řád Knihovny románských studií (č. 107) 24 

Požární řád Auly (č. 131) 25 

Požární řád místnosti č. 201 Ústavu českých dějin 26 

Požární řád Knihovny historického kabinetu (č. 202) 27 

Požární řád Knihovny historického kabinetu (č. 203) 28 

Požární řád Knihovny Katedry pomocných věd historických a 

archivního studia (č. 212) 

29 

Požární řád Knihovny filosofie a religionistiky (č. 224A) 30 

Požární řád Knihovny filosofie a religionistiky (č. 224B) 31 

Požární řád Učebny č. 300 32 

Požární řád Knihovny Ústavu germánských studií (č. 324) 33 

Požární řád Knihovny Ústavu hudební vědy (č. 402) 34 

Požární řád Hlavní budovy Filozofické fakulty UK (FF) 35 

Požární řád Knihovny Šporkova paláce 36 

Požární řád budovy Šporkova paláce 37 

 

Čl. 5 

Zrušovací ustanovení 

Tímto opatřením děkana se zrušuje následující směrnice: 

Název směrnice 

S 01 Směrnice organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  ze dne 1. 9. 2013 

 



Čl. 6 

Závěrečná ustanovení 

1. Věcnou správnost tohoto opatření děkana překontrolovala odborně způsobilá osoba 

v prevenci rizik, společnost KONTROL, s.r.o., dne 25. 8. 2017.  

2. Toto opatření děkana bylo projednáno s odborovou organizací působící na fakultě dne 27. 

7. 2017 pod č. j. 2017UKFF06667. 

3. Toto opatření nabývá platnosti dne 31. 8. 2017. 

4. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 9. 2017. 

 

V Praze dne 31. 8. 2017 

 

 

doc. Mirjam Friedová, Ph.D. 

děkanka FF UK 


