
 
Interní předpis č. 2008-003 ÚTIA AV ČR, v.v.i.,účinný od 1. dubna 2008 

Bezpečnost osob po dobu rekonstrukce budovy 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

1. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. (dále jen „ústav“) vydává tento předpis 
upravující bezpečnost osob po dobu rekonstrukce obvodového pláště budovy ústavu. 

 
Čl. 2 

Termín rekonstrukce 

1. Podle informací zhotovitele je harmonogram provedení po jednotlivých částech budovy stanoven 
takto: 

 

Část budovy od data do data 

C 01.04.08 23.06.08 

B 24.06.08 21.08.08 

A 22-08-08 06.11.08 

2. Podrobnější rozpis harmonogramu je uveden na http://fasada.utia.cas.cz  

 
Čl. 3 

Dodržování pravidel bezpečnosti vně budovy ústavu 

1. Po celou dobu rekonstrukce musí každý pracovník dbát zvýšené opatrnosti a chovat se tak. aby 
neohrozil bezpečnost svou vlastní ani dalších osob.  

2. Venkovní staveniště bude oploceno a označeno. Na travnaté plochy je zakázán vstup (budou na 
nich probíhat zemní práce).  

3. Vstup do budovy ústavu je možný pouze po chodníku a hlavním vchodem, s výjimkou doby 
rekonstrukce tohoto vchodu, kdy bude možné využívat vstupů ze dvora; režim těchto  vstupů 
bude dále upřesněn dle potřeby.  

4. Všechny vstupy do objektu budou dále po celou dobu rekonstrukce sloužit jako únikové východy 
v případě požáru nebo jiné nenadálé události, která bude vyžadovat evakuaci objektu nebo jeho 
části.  

5. Mimo doby náhradního vstupu podle bodu 3.3 mohou zaměstnanci ústavu na zadní dvůr 
vstupovat pouze s jmenovitým písemným souhlasem vedení ústavu a na základě proškolení a 
seznámení se s riziky dle § 103, odst. 2  Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. 

 
Čl. 4 

Dodržování pravidel bezpečnosti uvnitř budovy ústavu 

1. V době rekonstrukce příslušné části budovy podle bodu 2.1 („upravovaná část budovy“) bude 
vstup do této části podléhat zvláštnímu režimu:  

a) do místností, pro které to určuje podrobný harmonogram dle bodu 2.2, a do prostor, které 
dodavatel stavby označí zákazem vstupu, nesmí zaměstnanci ústavu vstupovat; 

b) zaměstnancům ústavu se doporučuje, aby v zájmu své bezpečnosti vstup do upravované 
části budovy omezili na nezbytné minimum; 

c) průchod do upravované části budovy z ostatních částí je možný jen jedním nebo dvěma 
průchozími body, které jsou  pod dozorem dodavatele stavby; 
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d) průchod do upravované části budovy bude povolen pouze osobám, které se mohou prokázat 
ústavním průkazem ÚTIA AV ČR, v.v.i.; 

e) před vstupem musí zaměstnanec ústavu požádat pověřeného zástupce dodavatele 
o písemné  „Povolení vstupu“, jehož vzor je přílohou tohoto předpisu; pověřený zástupce 
dodavatele takovéto „Povolení vstupu“ podepíše poté, co zaměstnance ústavu proškolil a 
poučil o všech rizicích spojených se vstupem do požadované místnosti, mimo jiné v souladu 
s požadavky na seznámení s riziky dle § 103, odst. 2 Zákoníku práce č. 262/2006 Sb.; 
„Povolení vstupu se vyplní dvojmo – originál dostane žadatel o vstup, kopie se uloží 
u školícího pracovníka dodavatele. 

f) Po celou dobu pobytu v upravované části budovy se zaměstnanec ústavu musí řídit všemi 
ustanoveními tohoto předpisu, proškolením před vstupem a pokyny dodavatele případně 
uvedenými na „Povolení vstupu“ 

 
Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento předpis nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2008 a jeho účinnost skončí po úplném dokončení 
rekonstrukce, které vyhlásí vedení ÚTIA AV ČR, v.v.i. 

 
 
 
 
 
 
V Praze dne 25.03.2008 ............................................................. 
 Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. 

ředitel ÚTIA AV ČR, v.v.i. 
 



Povolení vstupu 

do místnosti č....... v části budovy ..... ÚTIA AV ČR, v.v.i., Pod vodárenskou věží 4, Praha 8 

od data.........2008,  hodiny.......do data.......2008, hodiny.......... 
 

Žadatel o vstup – příjmení a jméno:   ............................................................... 

číslo průkazu ÚTIA nebo občanského průkazu:   .............................................................. 

Vstup do upravované části budovy je povolen s tím, že žadatel o vstup prohlašuje a níže svým podpisem 

potvrzuje, že byl poučen o rizicích ve smyslu § 103, odst. 2 Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a 

o podmínkách pohybu v upravované části budovy.  Zavazuje se tímto dodržet určenou dobu vstupu, 

stanovenou trasu pohybu, dbát ustanovení vnitřního předpisu ÚTIA AV ČR, v.v.i. 2008-003 „Bezpečnost 

osob po dobu rekonstrukce budovy“ a dodržovat níže uvedené pokyny zástupce dodavatele. 

Specifické pokyny zhotovitele pro vstup: 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

Dále žadatel svým podpisem stvrzuje, že všem výše uvedeným pokynům rozuměl a bude se jimi řídit.  

 

Podpis žadatele o vstup:    ............................................................... 

 

Pověřený zástupce dodavatele souhlasí se vstupem žadatele do určených prostor za dodržení všech výše 

uvedených pokynů a pravidel. 

 

Zástupce dodavatele – čitelně příjemní a jméno   ............................................................... 

   podpis:      ............................................................... 

 


