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Opatření děkana č. 16/2019, 

o prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2019 

 

V návaznosti na § 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, vydávám podle čl. 11 odst. 2 Statutu Právnické fakulty Univerzity Karlovy toto 

opatření děkana: 

Čl. 1 

Předmět úpravy 

Toto opatření děkana upravuje způsob organizace prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2019. 

Čl. 2 

Provedení prověrky 

Prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provede na všech fakultních pracovištích 

Komise pro prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví od 20. listopadu 2019 do 20. prosince 2019. 

Čl. 3 

Komise pro prověrku 

(1) Komise pro prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví má alespoň 3 členy. 

(2) Členy komise jsou vždy tajemník fakulty, vedoucí provozního oddělení a odborně 

způsobilá osoba v prevenci rizik a požární ochrany. 

(3) Předsedou Komise pro prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví je tajemník fakulty. 

Čl. 4 

Účast odborové organizace 

(1) Před zahájením prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví informuje předseda Komise 

pro prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví odborovou organizaci. 

(2) Odborná organizace může doplnit Komisi pro prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví 

o dalšího člena. 

(3) Komise pro prověrku bezpečnosti a ochrany při provádění prověrky bezpečnosti 

a ochrany zdraví s odborovou organizací spolupracuje.  

Čl. 5 

Plán prověrky 

Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví proběhne podle plánu, který zpracuje odborně 

způsobilá osoba v prevenci rizik a požární ochraně podle platných právních předpisů. 
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Čl. 6 

Zpráva o prověrce 

(1) O provedené prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví vypracuje Komise pro prověrku 

bezpečnosti a ochrany zdraví zprávu obsahující závěry z této prověrky. 

(2) Zprávu podle odstavce 1 předá Komise pro prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví 

děkanovi nejpozději do 15. ledna 2020. 

Čl. 7 

Účinnost 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v. r. 

děkan 

 


