
ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY NA 
POLICEJNÍ AKADEMII ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE 

 
 Studenti, kteří studují na Policejní akademii České republiky v Praze (dále jen 
„PA ČR“), jsou povinni dodržovat tyto zásady bezpečnosti práce (dále jen „BP“) a 
požární ochrany (dále jen „PO“). 
 
BEZPEČNOST PRÁCE: 
 
 Každý student je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní 
bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se 
bezprostředně týká jeho jednání. 
 V areálu PA ČR jsou studenti povinni dodržovat právní a ostatní předpisy 
k zajištění BP. Pohybovat a chovat se takovým způsobem, aby nedocházelo 
k úrazům. 
 Používat osobní ochranné prostředky při činnostech, které to vyžadují (nácvik 
sebeobrany, střelecká příprava apod.). 
 Dodržovat zákaz kouření, který platí ve všech budovách v areálu PA ČR. 
 Nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky. Do areálu PA ČR 
nevstupovat pod jejich vlivem.  

Na příkaz příslušného vedoucího zaměstnance PA ČR jsou povinni podrobit 
se zjištění, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. 

 
Odpovědnost za škodu: 
 Studenti vysoké školy zodpovídají škole za škodu, kterou jí způsobí při 
teoretickém nebo praktickém vyučování anebo v přímé souvislosti s ním (§391 odst. 
1 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění novel). 
 Vysoká škola zodpovídá studentům za škodu, která jim vznikla porušením 
právních povinností nebo úrazem při teoretickém nebo praktickém vyučování anebo 
v přímé souvislosti s ním (§391 odst. 4 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění novel). 
 
ÚRAZY: 
 Úrazy studentů, ke kterým dojde v areálu PA ČR v důsledku plnění studijních 
povinností nebo v přímě souvislosti s nimi, se posuzují jako pracovní. V případě 
úrazů studentů policistů se jedná o úraz služební. 
Mezi pracovní nebo služební úrazy v areálu PA ČR patří: 

• úraz při výuce nebo v přímé souvislosti s ní, 
• úraz při tělesné výchově, 
• úraz při střelecké přípravě, 
• úrazy v budovách a na komunikacích ke kterým dojde v době studia na PA 

ČR, 
• úrazy při sportovní nebo jiné činnosti, které pořádá PA ČR.  



Mezi pracovní nebo služební úrazy, ke kterým dojde mimo areál PA ČR, patří: 
• úraz při reprezentaci PA ČR na sportovní nebo jiné akci, 
• úraz při výuce nebo soustředění, které probíhá mimo areál PA ČR, 
• úraz při výměnných studentských akcích. 

Mezi pracovní nebo služební úrazy nepatří: 
• úraz při cestě do školy a zpět, 
• úraz při zájmové sportovní nebo jiné činnosti. 

Hlášení úrazu: 
 Každý úraz musí poškozený okamžitě ohlásit. Pokud došlo k úrazu při výuce 
nahlásí se vyučujícímu. V ostatních případech se úraz nahlásí správci budovy nebo 
na recepci budovy, kde k úrazu došlo. Pracovníci, kterým byl úraz ohlášen, zajistí 
jeho zapsání do Knihy úrazů na příslušném pracovišti. Pokud nebude úraz zapsán 
v Knize úrazů, nelze ho projednávat. 
 Po zapsání úrazu se poškozený dostaví k bezpečnostnímu technikovi PA ČR, 
který s ním sepíše Záznam o úrazu a provede poučení. Poškozeného seznámí 
s dalším postupem při odškodnění úrazu. 
 
POŽÁRNÍ OCHRANA: 
 
 Všichni studenti jsou povinni dodržovat protipožární předpisy a nařízení. Dále 
jsou povinni plnit příkazy, které se týkají požární ochrany a dodržovat zákazy na 
vyznačených místech PA ČR. 
 V případě požáru jsou povinni postupovat dle Požárních poplachových 
směrnic, které jsou rozmístěny v areálu PA ČR. 
 
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
 
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112 
 
HASIČSKÝ  ZÁCHRANNÝ  SBOR 150 
 
ZÁCHRANNÁ  SLUŽBA 155 
 
POLICIE  ČESKÉ  REPUBLIKY 158 
 
 
Stvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil se Zásadami bezpečnosti práce a 
požární ochrany, které platí na Policejní akademii ČR v Praze. Tyto zásady budu 
dodržovat. 
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jméno, příjmení, studijní skupina           datum a podpis 


