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OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 150/2018 
prověrkám BOZP a PO na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích pro rok 2018 

29. 11. 2018 

 

V souladu s ustanovením Zákona č. 262/2006 Sb., §108 odst. 5 a na základě Opatření rektora JU č. R 85 

ze 12. září 2018 ukládám: 

 

zajistit na všech pracovištích Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

provedení prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2018  

 

Komplexní prověrky budou zaměřeny zejména na: 

 - školení vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců a studentů - osnovy školení, záznamy o jejich 

provádění, 

- školení řidičů z povolání a řidičů používajících služební nebo soukromý vůz bez přiděleného 

řidiče, 

- seznámení a poučení zaměstnanců dle § 3, 4 Vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 

v elektrotechnice, na způsob provádění, záznamy o seznámení a poučení, 

- vedení a uložení Knihy úrazů na pracovištích 

- proškolení BOZP na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro cizí 

organizace, kteří zde pracují a vedení záznamů 

- systém školení studentů k BOZP a PO – instruktáž před exkurzemi a jiných forem výuky na 

Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

- evidenci a používání OOPP, 

- vybavení lékárniček, 

- kontrola platnosti lékařských prohlídek u všech zaměstnanců Ekonomické fakulty Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích 

- evidence úrazů – školních, pracovních, vedení knihy úrazů, 

- kontrolu dodržování termínů revizí elektrických zařízení, hromosvodů, plynového zařízení, 

výtahů, tlakových nádob, EPS, komínů a dalších technických zařízení, odstraňování zjištěných 

závad, 

- doklady o stavu budov a dalších prostor (doklady o kolaudaci budov, laboratoří, dílen, 

stavební plány atd.),  

- zpracování organizační směrnice (Příručky řízeného systému BOZP) na katedrách a ostatních 

pracovištích EF JU,  

- vyhodnocení rizik na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 

- aktuálnost provozních řádů, únikových cest, označení samolepkami, atd. … 
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Kontroly na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bude provádět komise ve 

složení: 

 

Předseda: Mgr. Lucie Korandová – personalistka EF JU 

Členové: Jan Kraman - vedoucí PTO a údržby, technik BOZP 

Ing. Jiří Alina, Ph.D. – pedagog KEN, za odborovou organizaci 

Hana Boubalová – referent EO 

Ing. Marek Medve – tajemník EF JU 

 

 

O výsledku kontroly zpracuje komise stručný zápis, vyhodnotí zjištěné závady a navrhne opatření ke 

zlepšení stavu. Přijaté závěry s konkrétními úkoly, termíny a jmény budou vydány jako příkaz děkana k 

odstranění závad. Technik BOZP a PO odešle tuto souhrnnou zprávu na referát BOZP a PO Rektorátu 

JU do 11. 1. 2019 po projednání ve vedení EF JU. 

 

Komise bude provádět kontroly v první polovině prosince 2018 na jednotlivých pracovištích EF JU. 

Všichni vedoucí úseků si provedou kontroly svých úseků a odstraní případné nedostatky. Zejména je 

nutné aktualizovat osnovy školení svých podřízených pracovníků, mít je proškolené a seznámit je s 

Opatřením rektora a děkana EF pro rok 2018.  

 

Upozorňuji, že všichni cizí, externí pracovníci pobývající na EF JU (např. pedagogové ze zahraniční, 

zaměstnanci firem pracujících na rekonstrukci objektu) musí být prokazatelně seznámeni s riziky BOZP 

a PO na pracovištích EF (proškolení potvrdí podpisem na formulářích BOZP a PO. 

 

 

 
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 

děkan Ekonomické fakulty 

 

 

Důležité odkazy: 

 

1) Příloha č. 1: Opatření rektora č. 385 ze dne 12. září 2018 k prověrkám bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v roce 2018 

http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2018/r_385_proverky_bozp_2018.pdf/view

