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Poučení studenta/stážisty Fakulty stavební ČVUT v Praze  
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

a o požární ochraně 

Závazné předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany (dále BOZP a PO): 
zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, § 62 odst. 2, 
zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, § 391 odst. 1 a 4, 
zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, § 1 odst. 2 a §§18 a 19, 
vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, § 23 odst. 6 
Příkaz rektora č. 10/2009 k organizaci a zabezpečení BOZP v souladu s ustanovením 
zákona č. 262/2006 Sb. a právních norem souvisejících 

Zajištění BOZP a PO je jedním z předpokladů pro řádný výkon výchovných a 
vzdělávacích funkcí školy. Jednou ze základních povinností univerzity a jejich 
vedoucích zaměstnanců je vytvářet vhodné podmínky pro bezpečnou a zdravotně 
nezávadnou práci. Tato povinnost se týká nejen zaměstnanců, ale i péče o ochranu 
zdraví studentů/stážistů během výuky a v přímé souvislosti s ní a to na všech 
pracovištích a ve všech zařízeních univerzity. 

S přihlédnutím k rozdílné potřebě odborných znalostí budou studenti/stážisti 
informováni o bezpečnostních a požárních předpisech podle konkrétních podmínek na 
jednotlivých pracovištích. 

Student/stážista je zejména povinen: 

• dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost a zdraví osob, kterých se 
bezprostředně dotýká jeho jednání, předcházet a snižovat případná rizika ohrožení 
zdraví, vzniku úrazu, škody na majetku a zařízení. 

• dodržovat zásady bezpečného chování ve společných prostorách fakulty, v učebnách, 
laboratořích, tělocvičnách, dílnách, na chodbách a schodištích, v menze apod., 

• v prostorách fakulty, na přednáškách nebo při praktické výuce dodržovat zákaz 
kouření a zákaz užívání alkoholických nápojů a omamných látek. 

• při odborné praxi v technických laboratořích a halách respektovat pokyny vyučujícího 
lektora, používat ochranné pracovní prostředky (přilby, brýle, obuv, rukavice a další), 
počínat si tak, aby při výuce nezpůsobil požár nebo svým jednáním nevytvořil 
nebezpečí jeho vzniku. 

• dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a předpisy o požární ochraně, se kterými byl 
prostřednictvím vyučujícího (nebo vedoucího pracoviště) seznámen, 

• oznámit vyučujícímu (nebo vedoucímu pracoviště) zjištěné závady a nedostatky, které 
by mohly ohrozit bezpečnou práci, 

• neprodleně oznámit vyučujícímu (nebo vedoucímu pracoviště) jakékoliv poranění, ke 
kterému došlo při výuce, odborné praxi nebo v přímé souvislosti s ní, nechat se ošetřit 
v nejbližším místě, kde je umístěna lékárnička (místa jsou vyznačena), zaznamenat 
tuto skutečnost do Knihy úrazů (sekretariát katedry).  



• Při druhu poranění, které vyžaduje lékařské ošetření nebo předpokládá léčbu, vyplnit 
formuláře „Záznam o úrazu studenta“ a „Oznámení o úrazu“ viz. 
 http://www.fsv.cvut.cz/hlavni/bozp/formbozp.php. Pokud není student/stážista 
schopen vyplnit formulář osobně, požádá vyučujícího. Takto vyplněné formuláře 
(podepsané vyučujícím) zašle student/stážista el. poštou na adresu: bozp@fsv.cvut.cz 
nebo vytištěné dodá do schránky v podatelně – Úsek BOZP a PO. Referát BOZP se 
nachází v budově A, v místnosti  A – 128. 

Zásady požární bezpečnosti: 
• každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru 
• neprovádět práce a činnosti, ke kterým nemá oprávnění a které by mohly vést ke 

vzniku požáru (neodborné opravy elektroinstalace, přístrojů atd.) 
• nepoužívat nepovolené a nerevidované elektrospotřebiče 
• nemanipulovat svévolně s prostředky požární ochrany, nezneužívat a nepoškozovat je, 

nebo jinak znemožňovat jejich použití 
• udržovat volné únikové cesty, neumisťovat na nich žádné předměty 
• neparkovat na nástupních plochách pro techniku HZS. 

 
Povinnosti při vzniku požáru 
Každý, kdo zpozoruje požár je povinen jej podle svých možností uhasit. V případě, že 
jeho schopnosti k uhašení požáru nejsou dostatečné, je povinen neprodleně ohlásit 
vznik požáru na Ohlašovně požáru (ve vrátnici v budově „C“ tel.: 224354318, nebo 
224355469). Ve všech objektech je nainstalována elektrická požární signalizace, 
v případě zpozorování požáru je možné použít tlačítkové hlásiče rozmístěné po 
chodbách všech objektů FSv. 
V případě vyhlášení poplachu je každý povinen odejít únikovými cestami na 
shromaždiště před budovou „C“. Požární poplachové směrnice a evakuační plány jsou 
rozvěšeny na chodbách jednotlivých podlaží všech objektů.  
 Do příjezdu zásahových jednotek HZS řídí evakuaci preventivní požární hlídka 
(viditelně označení zaměstnanci fakulty). Po příjezdu zásahové jednotky HZS řídí 
veškerou činnost velitel zásahu. Každá osoba je ze zákona povinna podřídit se 
pokynům velitele zásahu. 
 
Student/stážista nesmí vykonávat žádnou činnost, která mu nebyla v rámci výuky nebo 
odborné praxe přidělena a nebyl k ní vyučujícím nebo vedoucím pracoviště vyzván a 
seznámen, nesmí manipulovat, zapínat, vypínat, případně obsluhovat žádné stroje, 
přístroje a zařízení, které mu nebyly v rámci výuky nebo odborné praxe přiděleny a 
s jejichž obsluhou nebyl seznámen. 
 
Student stvrzuje svým podpisem na Zápisovém listu do 1. semestru studia FSv ČVUT, 
že výše uvedeným zásadám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci rozumí a bude se 
jimi řídit. 
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