
Univerzita Karlova v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta

PŘÍKAZ  DĚKANA č. 5/2006

K odstranění závad, zjištěných při kontrole, zaměřené na požární prevenci, bezpečnost
a ochranu zdraví při práci

V Praze dne 29. srpna 2006

Při kontrole objektů fakulty v areálu Troja a Ke Karlovu 3 a 5 byly komisí bezpečnosti práce
a požární ochrany, provedené ve dnech 11. - 12. května 2006 a 15. - 16. června 2006 za účasti svazové
inspektorky Vysokoškolského odborového svazu pí Bc. Heleny Bartákové, zjištěny níže uvedené závady.

 Ukládám  vedoucím pracovišť MFF, aby v rozsahu své působnosti zajistili odstranění zjištěných
závad v daných termínech a o výsledku mi podali písemnou zprávu prostřednictvím referenta požární
ochrany a bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci p. Leoše Hájka.

ZÁVADY V JEDNOTLIVÝCH BUDOVÁCH

I.
Areál Troja

Správce objektu zajistí:
- Zveřejnění informačního systému v areálu Troja. T: 30. 9. 2006.

1) V katedrovém objektu:
- Výměnu nebo opravu vstupních požárních dveří do katedrového objektu v 1NP a 2NP. Oprava je na

správě budov v jednání od r. 2003. Vzhledem k tomu, že se jedná o závažné porušení únikové cesty,
komise doporučuje urychlené jednání o zajištění opravy. T: 30. 12. 2006.      

-    Opravení stropních podhledů v místnosti č. 308. T: 30. 9. 2006.
-    Opravení vylámaných kamenných desek u vstupu do atria. T: 30. 9. 2006.
-    Obnovení výstražné tabulky s únikem v 11NP. T: 30. 9. 2006.
- Označení skříní s technickými rozvody dle skutečnosti. T: 30. 9. 2006.
- Opravení vyštípnutého schodu mezi 11. a 10. patrem. T: 30. 9. 2006.
- Opravení keramického obložení v kuchyni u výtahu. T: 30. 9. 2006.

2)  V objektu vývojové dílny:
- Připevnění hasicích přístrojů proti pádu. T: 30. 9. 2006.
- Opravení závad na požárních dveřích. T: 30. 12. 2006.

3)  V objektu těžké laboratoře:
-     Označení manipulačních prostor (skříní) s technickými rozvody dle skutečnosti. T: 30. 9. 2006.
- Připevnění hasicího přístroje v místnosti č. L – 207 (FJFI). T: 30. 9. 2006.
- Označení vypínače na chodbě v 3NP - vedle místnosti č. L -233. T: 30. 9. 2006.

4) V kompresorovně:
-     Označení místnosti názvem „Kompresorovna“ a „Stlačený vzduch“. T: 30. 9. 2006.
- Doplnění příruční lékárničky první pomoci. T: 30. 9. 2006.

5) V kotelně:
- Zlikvidování nepoužívaného svářecího agregátu. T: 30. 9. 2006.
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-    Zlikvidování rozbitých žebříků a manipulačních schodů. T: 30. 9. 2006.
- Označení novou tabulkou "HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU" na zahradě. T: 30. 9. 2006.

6) V kryogenním pavilonu:
- Doplnění uzavíratelné nádoby na WC ženy na odkládání vložek. T: 30. 9. 2006.

7) Ve skladech:
- Označení skladů podle pasportizace. T: 30. 9. 2006

Referent BOZP
- Projedná stanovení mikroklimatických podmínek v katedrovém objektu s hygienickou službou

a s lékařem zajišťujícím závodní preventivní péči, podle zprávy VOS o kontrole BOZP odstavec 1).        
T: 30. 12. 2006.

       
KMOP – vedoucí pracoviště zajistí:
- Vyznačení nosnosti regálů. T: 30. 9. 2006

ÚČJF - vedoucí pracoviště zajistí:
- Doplnění lékárničky první pomoci v dílně místnost č. 1020. T: 30. 9. 2006

KMF – vedoucí pracoviště zajistí:
- Revizi elektrických spotřebičů. T: 30. 9. 2006 a dále trvale
- Dodržování zajištění tlakových lahví proti pádu. T: trvale
      (Závada v místnosti č. 616 byla na místě odstraněna.)
- Obnovení školení o používání chemických látek. T: 30. 9. 2006
- Neukládání chemických látek do obalů nebo nádob od potravin, zjištěno v místnosti č. 616. T: trvale
- Udržování ochranných prostředků (brýle, štíty) v laboratořích v čistotě. T: trvale
- Neukládání potravin společně s chemickými látkami v lednici a nekonzumování potraviny  v laboratořích,

zjištěno v místnosti č. L 143 (vedoucí RNDr. Ivan Krakovský, CSc.). T: trvale
- Upevnění tlakových lahví proti pádu v místnosti č. L 143. T: trvale
- Doplnění lékárničky první pomoci potřebami pro chemickou laboratoř a sprškou pro výplach očí.

T: 30. 9. 2006
- Opravení parapetu u správce budov. T: 30. 9. 2006

KEVF – vedoucí pracoviště zajistí:
-    Dodržování zákazu kouření na pracovišti a v objektech MFF. T: trvale
-    Odstranění nápisu „Kouření povoleno“ v místnosti č. 403. T: 30. 9. 2006
-    Odstranit nebo řádně připevnit regál, vyznačit nosnost regálu v místnosti č. 417. T: 30. 9. 2006
-    Označení nosnosti regálu v místnosti č. 116. T: 30. 9. 2006.
- Vyznačení první pomoci při úrazu elektrickým proudem. T: 30. 9. 2006

KFNT – vedoucí pracoviště zajistí:
- Upevnění tlakové láhve v místnosti č. L 178. T: 30. 9. 2006
- Bezpečnost zaměstnance ve výrobě stlačeného plynu, který zde pracuje osamoceně. Dle názoru

inspektorky Bc. H. Bartákové (VOS) se jedná o pracoviště se zvýšeným rizikem a je porušován zákoník
práce § 134. T: 30. 9. 2006

BUFET – vedoucí pracoviště zajistí:
- Vyznačení nosnosti regálů. T: 30. 9. 2006

 FÚUK – vedoucí pracoviště zajistí:
- Vyznačení nosnosti regálů v místnosti č. L 024. T: 30. 9. 2006

KFES – vedoucí pracoviště zajistí:
- Označení místnosti č. C 035 výstražnými tabulkami s tlakovými lahvemi (počet, druh plynu)

a připevnění tlakové láhve. T: 30. 9. 2006
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II.

Ke Karlovu 3

Správce objektu zajistí:
- Opravení omyvatelného povrchu  u WC do výšky 180 cm od podlahy a  umývání povrchu jedenkrát za

týden. T: 30. 12. 2006.
(Současné vybavení WC neodpovídá nařízení vlády 178/2001 Sb. a ČSN 73 4108.)

-     Odstranění nevyhovujících žebříků z půdy. T: 30. 9. 2006.
-     Odstranění rohožky u posluchárny M1. T: 30. 9. 2006.
- Upevnění hasicího přístroje v místnosti č. 145. T: 30. 9. 2006.
- Umístění nádoby s vodou proti odletu jisker k velké brusce - dílna SB. T: 30. 9. 2006.
- Opravení PVC u schodu v podatelně. T: 30. 9. 2006.
- Vyznačení přístupové cesty k hlavnímu uzávěru plynu na sportovišti. T: 30. 9. 2006.
- Připevnění hasicího přístroje v kanceláři sportoviště. T: 30. 9. 2006.

KCHFO – vedoucí pracoviště zajistí:
- Oddělené upevnění tlakových lahví v místnosti č. M 113. T: 30. 9. 2006.
- Instalování spršky pro výplach očí v případě zasažení v místnosti č. M 113. T: 30. 9. 2006.
- Neukládání chemických látek do obalů od potravin, zjištěno v místnosti č. M 171. T: 30. 9. 2006.
- Dodržování zákazu kouření na pracovišti a v objektech MFF (zákaz kouření porušen v místnosti

č. M 186). T: trvale.
- Doplnění bezpečných schůdků do místnosti  č. M 186 5. T: 30. 9. 2006.
- Upevnění hasicího přístroje na přístupné místo po dohodě se správcem objektu v místnostech

č. 150 – 152. T: 30. 9. 2006.
- Uklidit místnosti č. 150 - 152. Nepotřebné věci překážejí volnému a bezpečnému průchodu mezi

laserovým zařízením. Není zabezpečena bezpečná manipulace a hrozí nebezpečí pádu. T: 30. 9. 2006.
- Zlikvidování nepotřebných tlakových lahví v místnostech č. 150 – 152. T: 30. 9. 2006.
- Označení vstupních dveří výstražnými tabulkami pro laserové pracoviště podle doporučení Hygienické

stanice hl. m. Prahy. T: 30. 9. 2006.

KVOF – vedoucí pracoviště zajistí:
- Doplnění lékárničky první pomoci v praktikách. T: 30. 9. 2006.
- Udržování obsahu lékárniček v platném a použitelném stavu. T: trvale.
- Vyznačení nosnosti regálů v praktiku. T: 30. 9. 2006.

Studijní oddělení – vedoucí pracoviště zajistí:
- Doplnění lékárničky první pomoci. T: 30. 9. 2006
- Odstranění dřevěných schůdků a jejich nahrazení novými podle platné legislativy. T: 30. 9. 2006.

III.
Ke Karlovu 5

Správce objektu zajistí:
-    Opravení nájezdové plošiny pro dva schody u vstupu do chodby. T: 30. 9. 2006.
- Rozšíření čistící zóny pro vstup do 1PP a chodby v 1NP. T: 30. 9. 2006
- Upevnění hasicího přístroje v místnosti  č. 232. T: 30. 9. 2006
- Upevnění hasicího přístroje v místnosti č. F 070. T: 30. 9. 2006
- Opravení víka u uzávěru vody na zahradě před zadním vchodem. Hrozí nebezpečí pádu.
      T: 30. 9. 2006
- Umístění čistící zóny k zadnímu vchodu do objektu. T: 30. 9. 2006.
- Opravení podlahy před posluchárnou F 1. T: 30. 9. 2006.
- Opravení poškozené podlahy před místností č. F 080. T: 30. 9. 2006.
- Opravení poškozené podlahy v místnostech č. F 150 – 152. T: 30. 9. 2006.

KFES – vedoucí pracoviště zajistí:
-    Vyznačení nosnosti regálů v místnosti č. F 106. T: 30. 9. 2006
- Upevnění hasicího přístroje v místnosti č. F 070. T: 30. 9. 2006
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- Umístění výstražné tabulky "POZOR SCHOD" v místnostech č. F 070 – 074. T: 30. 9. 2006
-     Doplnění lékárničky první pomoci v místnosti č. F 070. T: 30. 9. 2006
- Bezpečné zajištění pákových nůžek proti samovolnému pohybu v místnostech č. F 012 – 013.

T: 30. 9. 2006
- Výměnu poškozených násad na ručním nářadí v místnostech č. F 012 – 013. T: 30. 9. 2006
- Zpřístupnění hasicího přístroje v místnostech č. F 012 – 013. T: 30. 9. 2006

KMF – vedoucí pracoviště zajistí:
- Odstranění rohožky u místností č. F 038 – 041. T: 30. 9. 2006

FÚUK – vedoucí pracoviště zajistí:
- Umístění výstražné tabulky "POZOR SCHOD" na chodbě místnosti č.  F –181. T: 30. 9. 2006

KFK – vedoucí pracoviště zajistí:
-    Vyznačení nosnosti regálů. T: 30. 9. 2006

Závady uvedené ve zprávě svazové inspektorky BP byly zařazeny do harmonogramu odstranění
závad.

Termíny pro odstranění závad byly  projednány s Doc. RNDr. Lubomírem Přechem, Dr., zástupcem
VOS – MFF.

IV.

Závěrečná ustanovení

Tento příkaz je platný a účinný ode dne jeho podpisu děkanem. Dnem účinnosti tohoto příkazu se
ruší příkaz děkana č. 3/2005.  Změna tohoto příkazu může být provedena pouze písemným dodatkem. Za
změnu, aktualizaci  a zrušení tohoto příkazu je odpovědný jeho navrhovatel a k těmto návrhům je oprávněn
též pracovník RIA. Kontrolou tohoto příkazu pověřuji jeho navrhovatele a pracovníka RIA.

Schválil: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
                                                                                   děkan MFF

Navrhovatel: Leoš Hájek, referent BOZP a PO


