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Článek 1 

Obecná ustanovení 

(1) Tímto dodatkem dochází ke změně Opatření rektora č. 16/2016 Provozní řád labo-
ratoří VŠTE ze dne 28. 6. 2016 (č. j. VŠTE005375/2016). 

(2) Dochází k doplnění v článku 2, odst. 1, o písmeno g) s následujícím zněním: „účast-
níci celoživotního vzdělávání“. 

(3) Dochází k doplnění v článku 2, odst. 1, o písmeno h) s následujícím zněním: „smluvní 
partneři v rozsahu určeném příslušnou smlouvou“. 

(4) Dochází ke změně v článku 2, odst. 2, jehož znění je následující: „Ostatní osoby se 
mohou po laboratořích pohybovat pouze se svolením pracovníka pověřeného vedením 
laboratoří VŠTE nebo se svolením osoby odpovědné za příslušné sekce laboratorní 
techniky. Odpovědné osoby budou nahlášeny útvaru kvestora a jejich seznam bude 
uveřejněn na webových stránkách“. 

(5) Dochází ke změně v článku 3, odst. 3, písmenu b), jehož znění je následující: „zabez-
pečit výdej a příjem zařízení, nářadí, strojů, přístrojů, měřící techniky a materiálů tr-
vale instalovaných v laboratořích zaměstnancům VŠTE“.  

(6) Dochází ke změně v článku 3, odst. 3, písmenu c), jehož znění je následující: „podílet 
se na činnostech, které souvisí s výzkumnou nebo jinou činností v laboratoři“.  

(7) Dochází ke změně v článku 3, odst. 3, písmenu f), jehož znění je následující: „udržo-
vat přístroje a techniku v provozuschopném stavu (zabezpečovat pravidelné údržby)“. 

(8) Dochází ke zrušení písmene g) v článku 3. odst. 3. 

(9) Dochází ke změně v článku 4, odst. 5, jehož znění je následující: „Vydávat laboratorní 
techniku pro potřeby výuky nebo řešení výzkumných úloh akademickým pracovníkům. 
Vést evidenci zapůjčené a vrácené techniky“. 

(10) Dochází ke změně v článku 5, odst. 1, jehož znění je následující: „Absolvovat školení o 
BOZP, PO a provozních řádech příslušných laboratoří. Školiteli jsou vedoucí kateder 
pro části, které pod ně spadají“. 

(11) Dochází ke změně názvu článku 6, jehož nový název je „Práva a povinnosti akade-
mických pracovníků VŠTE“. 

(12) Dochází ke změně v článku 6, odst. 3, jehož znění je následující: Vypůjčit a vrátit la-
boratorní techniku“. 

(13) Dochází ke zrušení odst. 4 v 6. článku. 

(14) Dochází k doplnění v článku 6 o odst. 4, 5 s následujícím zněním:  
 „(4) Vypůjčení laboratorní techniky je možné pro účely tvůrčí činnosti na základě 
písemného protokolu. Předávající je osoba zodpovědná za příslušnou část laboratorní 
techniky. 

 (5) Výjimku při vypůjčování laboratorní techniky je situace, kdy je technika použita 
při přímé výuce dle rozvrhu a anotace předmětu. V takovém případě není nutné sepisovat 
protokol, neboť informace o využití techniky je dána rozvhem a anotací, o které se vedoucí 
příslušné části laboratoří informuje v IS“. 
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(15) Dochází ke změně v článku 9, odst. 1, jehož znění je následující: „Každý pracovník je 
povinen okamžitě hlásit svému přímému nadřízenému pracovní úraz, případně úraz 
spoluzaměstnance, který tak nemůže učinit sám“. 

(16) Dochází ke změně v článku 9, odst. 2, jehož znění je následující: V případě nepracov-
nícho úrazu, nahlásit úraz a zapsat ho do Knihy úrazů, která je umístěna na recepci 
budovy D“. 

(17) Dochází ke zrušení odst. 2 v 10. článku. 

(18) Dochází ke změně v článku 11, odst. 1, jehož znění je následující: „Pracovník pověře-
ný vedením laboratoří je povinen organizačně zabezpečit zastupování nepřítomných 
zaměstnanců“. 

(19) Dochází ke změně v článku 11, odst. 2, jehož znění je následující: Při odevzdání a 
převzetí funkce se sepíše záznam, který podepíšou zúčastnění zaměstnanci a pracov-
ník pověřený vedením laboratoří. Záznam se založí do osobního spisu odevzdávajícího 
a přebírajícího zaměstnance“. 

(20) Dochází k přečíslování článků 14-24 na 12-22. 

(21) Dochází ke změně v článku 12, odst. 2, jehož znění je následující: „Výuka ve speciali-
zované laboratorní učebně je možná jen pro studenty účastníky celoživotního vdělá-
vání a smluvní partnery VŠTE“. 

(22) Dochází ke změně v článku 15, odst. 1, jehož znění je následující: „Studenti mají po-
volený vstup do laboratoří a učeben v laboratořích jen za přítomnosti vyučujícího, na 
základě pokynů vyučujícího nebo za přítomnosti osob odpovědných za příslušné sekce 
či pracovníka pověřeního vedením laboratoří. Pro účastníky celoživotního vzdělávání 
platí ustanovení tohoto článku obdobně“. 

(23) Dochází ke změně v článku 15, odst. 2, písmenu a), jehož znění je následující: „vyko-
nat instruktáž studentů podle pokynů bezpečnosti a ochrany zdraví, při práci a proti-
požární prevence a provozního řádu konkrétní laboratoře“. 

(24) Dochází ke změně v článku 16, odst. 1, jehož znění je následující: „Pro vstup kontrol-
ních orgánů do laboratoří platí všeobecně platné právní předpisy“. 

(25) Dochází ke zrušení odst. 2 ve 22. článku. 

 

 


