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So11visojfd se 
sml0llV0II reg. Č, ·---.l-

5 m I o uv a o nájmu kancelařskyčll prostor 
a posluchárny č. dv. 188 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany: 

Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace 
se sídlem: Šrobárova 49/48, 10042 Praha 1 O, 
zastoupený: MUDr. Pavel Březovský 
IČO: 75010330 
DIČ: CZ75010330 
bankovní spojení: ČNB Praha 1 
č íslo účtu: 1730101/0710 
(dále též jen „pronajimatel") 

a 

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta 
se sidlem Ruská 87, 100 00 Praha 1 O 
zastoupená: prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., děkanem 
IČO: 00216208 
DIČ: CZ00216208 
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1 O, č. účtu 
22734101/0100 (dále též jen „3.LF") 
( dále též jen „nájemce") 

(společně též jen "smluvní strany") 

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějšíqh předpisů , tuto 

smlouvu o nájmu kancelářských prostor a učebe,n 
(dále jen „smlouva") 

I. Předmět nájmu 

1. Pronajímatel prohlašuje, že v plném rozsahu vykonává právo :hospodaření 
s majetkem státu·, tj . mimo jiné s pozemkem parc. č. 3958, jehož součástí je dům 
čp. 49 (Budova č . 1) a pozemkem parc. č. 3959, jehož součástí je bud9va bez čp/če 
- objekt občanské vybavenosti (Budova č. 11 ), vše zapsáno na .LV č. 31 pro 
katastrální · území Vinohrady, obec Praha u Katastrálního úřadu pro hl. m. 

·Prahu, Katastrální pracoviště Praha. · 

2. Touto smlouvou pronajímatel pronajímá nájemci následující prostory: 
a) kancelářské prostory, tj. mistnosti označené č. 16, 18, 18a, 18b, WC a část 

chodby, situované v budově č.p. 49, celková výměra činí 68,06 m2 
nacházející se v Budově č. 1; a 

b) posluchárnu č . dv. 188 situované v budově č. p. 49, celková výměra 114,9 m2 
nacházejicí se v Budově č. 11 . 

(dále jen „předmět nájmu"). 
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3. 

4 . 

Nájemce prohlašuje, že byl s předmětem nájmu a jeho stavem dostatečně 
I 

seznámen, předmét nájmu touto smlouvou přijímá do nájmu a zavazuje se 
využívat jej jako ~:anceláře, posluchárnu a jejich zázemí, a to v souladu s 
vnitřním i pťedpisy/ Provozním řádem pronajf,natele , který je nedilnou součásti 
této smlouvy jako Příloha č . 1. Za užívání předmětu nájmu se nájemce 
zavazuje hradit pronajímateli nájemné a zálohy na služby poskytované ~le článku 
li. této smlouvy. · 

Nájemce má na 2~1kladě předchozí písemné rezervace možnost dále využívat 
konferenční místnoi;ti pronajímatele v 1. NP Budovy č. 1, a to za ceny ~le ceníku 
pronajímatele, jeho:ž kopie je nedílnou součáští této smlouvy jako Příl<i>ha č. 2. 

I 

li. Nájemné 

1. Výši nájemného za předmět nájmu uvedený v čl. I, odst. 2 této smlouvy sjednaly 
smluvní strany dohodou, a to ve výši 125 Kč/ m2 /měsíčně bez DPH, tj . při velikosti 
předmětu nájmu o celkové rozloze 182,96 m2 činí nájemné 22.870,- Kq měsíčně 
bez DPH. 1 

2. Nájemce je povinen spolu s nájemným hradit paušální částku za služ~y spojené 
s užíváním předmEitu nájmu, tj. úklid, dodávka tepla, elektřiny , vody, · které činí 
50 Kč/ m2/měsíčněi bez DPH, tj . celkem 9.148,- Kč měsíčně bez DPJ-t . 

3. Nájemné a paušální částka za služby spojené s užíváním nebytového prostoru 
jsou splatné předem, a to ve čtvrtletních splátkách na základě daňového 
dokladu vystaveného pronajímatelem k 1. dni nového čtvrtletí se splatností 30 
dnů, a to v následující výši: 

- nájemné 68.610,- Kč/čtvrtletně bez DPH 
- paušáln! částka za služby spojené s užíváním nebytových prostor ve 

výši 27.444,- Kč/čtvrtletně bez DPH, 

4. Smluvní strany konstatují, že nájemné a zálohy na služby týkajících se 
kancelářských prostor uvedených v čl. I. , odst. 2, písm. b) této Smlouvy za měsíc 
červenec až září 2020 budou vyúčtovány dle smlouvy o nájmu nebytovych prostor 
ze dne 1. 9. 2015, jejíž platnost skončila k 30. 6. 2020, přičemž nájemce užíval 
prostory uvedené v čl. I, odst. 2, písm. a) této smlouvy po tuto dobu konkludentně. 

Ill. Trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1 O. 2020 do 30. 9. 2025. 

2. Tuto smlouvu můž:e kterákoli ze stran vypovědět i bez udání důvodu. :Výpovědní 
lhůta činí 6 měsíců , a počíná běžet prvním dnem měsíce násletjujícího po 
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

2 



IV. Závěrečná ustanovení 

1. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit svá práva a z$vazky z této 
smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé s~luvní strany. 

2. Nájemce svým podpisem potvrzuje seznámení se s Provo~ním řádem 
pronajímatele a rovněž se zavazuje, že s tímto Provozním řádem bude 
seznamovat každou třetí osobu (návštěvy nájemce i studenti) , kťerá se bude 
pohybovat v areúlu pronajímatele za účelem užívání předmětu nájmu. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvnír:ni stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1, § 9 zákon~ č. 340/2015 
Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpiiů . Uveřejnění 
v registru provedo pronajímatel. 

4. Zástupci obou :smluvních stran prohlašují, že smlouva vycház/ z právních 
jednání mezi smluvními stranami a je s nimi plně v souladu, že jsou oprávněni 
tuto smlouvu u2:avřít a také, že smluvní strana, kterou reprezentují, splňuje 
veškeré podmíni<y a požadavky v této sm louvě stanovené, a že j'e schopna a 
oprávněna tuto smlouvu řádně plnit, a dále, že veškeré kontaktní útjaje uvedené 
v záhlaví smlouvy jsou správné a pravdivé. 

5. Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran týkající ;se předmětu 
smlouvy, a proto ruší a nahrazuje veškerá předchozi ujednání at' písemná či 
ústní učiněná mezi smluvními stranami před svou účinností a týkající se 
předmětu smlouvy, a to včetně smlouvy o nájmu nebytových proslor ze dne 1. 
9. 2015. 

6. Pokud není výslovně výše uvedeno jinak, musí být všechny ná~oky či úkony 
směřující ke změně nebo zániku smlouvy učiněny písemně · a doručeny 

doporučeným dopisem, případně dopisem doručovaným kurýrní! službou, na 
adresy uvedené v záhlaví smlouvy nebo předány proti podpisu druhé smluvní 
straně . Smluvní strana má povinnost oznámit do sedmi dnů druhé smluvní straně 
změnu sídla nebo j iných kontaktních údajů uvedených v záhlaví smlouvy. 

7. Pokud jakýkoliv závazek vyplývaj ící z této smlouvy, avšak . netvořící JeJI 
podstatnou nále,žitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymař:latelným jako 
celek nebo jeho část, nebo bude obsahovat nesprávnost, nejasnóst č i formální 
nedostatek, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této smlouvy a taková 
neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a 
vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Strany se do 1 O 
dnů, ode dne, kdy tuto skutečnost zjistí , zava,zují v rámci této sml:ouvy nahradit 

. formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahat~lný oddělený 
závazek takovim novým platným a vymahatelným závazk~m. prostým 
jakýchkoliv nesprávností, nepřesností či jiných formálních nedostatků , jehož 
předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmět:u původního 
odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývaj ící z teto smlouvy a 
tvořící jej[ podstatnou náležitost je nebo kdykol iv se stane neplatným nebo 
nevymahatelným jako celek nebo jeho část , strany se zavazují do 1 O dnů , ode 
dne, kdy tuto skutečnost zjistí , nahradit neplatný nebo nevymahatelný závazek v 
rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným zá\(azkem, jehož 
předmět bude v nejvyšší možné mi ře odpovídat předmětu původního závazku 
obsaženému v této smlouvě. · 
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8. Smlouva je uzavřena okamžikem připojení podpisu poslední ze sm
1
luvních stran. ·~ 

9. V ostatním se tento smluvní vztah řídí právní úpravou ČR, přičemž pf,ípadné spory 
se smluvní strany zavazují řešit především dohodou, v prfpadě sp:oru, který se 
nepodaří vyřešit dohodou, pak před příslušnými soudy ČR. ' 

10. Obě smluvnl strany prohlašuji , že si smlouvu pečlivě přečetly, je.jfmu obsahu 
plně porozuměly, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ustanoveními I připojuji své 
podpisy. 

' 
11. Případné změny a doplňky této smlouvy budou provedeny pouze píse:mnými dodatky 

a po vzájemné aohodě obou smluvních stran. Případné dodatky a pffílohy se stávají 
I 

nedílnou součástí této smlouvy. : 

12. Tato smlouva obsahuje čtyři (4) strany a je vyhotovena ve čtyřech (41i stejnopisech, 
z nichž každá zei smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních. ! 

13. Součásti této smlouvy jsou přllohy: 

• Příloha č . 1. - Provozní řád 
• Přiloha č. 2. - ci:mfk k pronájmu konferenční místnosti v budově č. 1 : 

O 1 ·10· 2020 
V Praze dne ................... .. 

Státni zdravotní ústav 
(pronajímatel) 

MUDr. Pavel Březovský, MBA - ředitel 

TAV 

D 1 -10- ZUZO 
V Praze dne ............. .. .... .. 

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta 
(nájemce) 

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. - děkan 

....... / , •• • 1\<' . •• •••.• ..••• .. 
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PRC)VOZNÍ 
v , 

RA.D 

Státní zdravotní ústav 

Šrobárova 48, 100 42, Praha 1 O 



ldentifikil ční údaje 
N,\zev: Stntni zdravotní ústnv, 
Sídlo: Šrob:írova 48. l 00 42 Praha 1 O 
ICO: 75010330 
Právni fonnn: přispěvkovú organizace 
Statutární í'.tlsli1pce ufivmelc: Ing Jitkn Sosnovcovň, foditelk.a SZl.l, tel.:26731 
zdrnywt~)s~.u.cz. 

I . 
f13 8 e-ma1l: 

· ····--···-····------······ ·----·······-···---··-·················-···········-···-·-····-··-···· ·r··-··········· 

I. OBECNÁ ČÁST 

Pro,\wni 1';id ~mtrn\H1 zdrnvotnilw úst:,vu {dále jen SZÚ) je zpracov,rn a !vydáván pro 
:,,abť1.p~c,~rn stútnihl1 majetku srnm),·nncho Stiitnim zdravotním ús,tAYem poiádku a 
j,xhtolnťho postupu ph vstupu osob n ,jczdn vozidel do prostor orť:ílu SZU. 
·Provozní h ld je zavuzný pro v~echny :t„mut:SUiúliCč SZÚ. 
Ostatním orgm1izncim sídlících v areálu SZÚ bude předán k seznámení. 

1.Vstupy do areálu SZÚ 

V pracovnkh dnech - v provozní době nreáln - mohou do areálu volně vstupov~~ osoby, které 
j.sou d1-:-~i 1ťli Identifikační karty (dále IK) nebo vstupního průkazu Státního ústavu pro 
kontrnlu k'ch (dále jen SÚKL). / 
Vlastník budovy č. I O ml\ th)Omoztmý vstup a vjezd. 

lK mm,i mit všichni zuměstnnnci SZ.ťI, se kterými organizac~ uzavřela pracovní 'smlouvu. 
IK pro zun1čstnonce SZÚ, cxlomí prncovniky, n~iemcc a osoby s časovým omezením 
púsobnosti v oreálu, vydňvá a evid~je zaměstnanecký odbor. I 

Osoby, které 11€'11u,j{ IK nt,bo se nemohou prokilzn.t vst\lp.ním průkazem SÚ~L. mohou do 
nroálu vstupovat pouze po ůhlé!tenf m\ hhwní vrátnici. 

Takto vstup\~jici osoby budou (:,1,dovl\ny. 

Prúchody vrálnicumi jsou sledovány kamerovým systém~m. 

Provoz vrátnic: 

Hlavni vrátnict> - provoz nepfottiit~ 24 hodin denně 
Vcdlcjšl vrntniL'c - prov1,)7. v pracovních dnech od 5.00 do 19,00 hod. 

lillfl'IIÍ 1·ráf11icc~: ,•stuµ ze Srobc.irm~i• 11/icc 

V dob~ od 6.15 do 19,45 hod. -· provozní doba aret\lu - pro vstupy osob 
V dobč od 6, 15 do 16,30 hod. pro vjezdy vozidel 

V době od 19,45 hod. do 6,00 hod. a ve dnech prncovního volna k umožnění vstupu a vjezdu 
pouze oprt\vneným osL1b{un. 
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Vedl~jši vrátnice: vstup z Ruské uli,--e 

V pracovních dnech od 5,00 do 19.00 hod. - pro vstupy osob 
V dobc od 19,00 do 5.00 hod. a w dnech pracovního volna je vstup uzavren. 

! 
Vstupujícím. kteří se nemohou prokázat IK nebo vstupním prí\kazem SťJKL, bnde na ✓rátnici 
propujčena IK ,,Návštěva" nebo vyplněn návštěv11í lístek. ' 
Tyto osoby musí být evidovány pracovníkem vrátnice, formou zápisu do se:t.nam1.1 návš,ěv, 
Zpť1sob prokazování totožnosti osoby musí množňovat _jednoznačnou identifikaci na~ř. OP. 
legitimace MHD, cestovn! pas. i 

Ve dnech pracovního volita a v mim.oprovozni dobe aťeálu 
osoby mající vy7.1mče11ý přislušný symbol na lK 

mohou dtl areálu volní) vst).lpovat 
' 

Seznam těchto oSQb je ulož~n n~ hlavní vr.ituici. 

Ostatní osoby (zaměstmmci) mohou ve dnech pracovního volna a v mimoprovoznl době 
areálu vstupovat do areálu pouze na :z;ákladě j1:!dnorázového povoleni vstupu, odsouhla~enebo 
odpovědným zaměstnancem (vedoucím centra/úseku). 1 

Po provozn.i době mohou do areálu návštěvy vstupovat pouze v dopi:ovodu přijímací. osoby 
nebo ji pověřené osoby. 

Zaměstnanci se pohybuji v areálu označeni IK (visačkami se jménem). 

2. Vjezdy do areálu: 

Pro vjezdy a výjezdy je mčena hlavni Yrátnice. pouze ve výjimečných služebnfch dúvodech, 
lze na zák.ladě požadavku odpovědného zaměstnance a za přítomnosti vrátného použít pro 
velkokapacitní vozidla i jiný ,jezd/v)'1ezd. 

Do areálu mohou vjíždět: 

• služebnf vozidla SZÚ a resoxtu MZ ČR 
• vozidla vedoucích z.a.městnanc1.~ SZÚ 
• odsouhlasená vozidla soukromých firem, které mají v areálu pronajaty prostory 
• zásobovací vozidla 
• servisní vozidla 
• vozidlo pltúci úkoly v zájmu organizaci v areálu sidlicich 
• ~m1lrnmtí vozidla znmčst11ancll. do počni vyčlenených parkovacích rnist 
• Vll t idla provúdt\jicí znsnh při mimorádných situuckh (požár, z.áchrunná služba, ha~arijní 

:il u1.ba apod.) 

Do areálu lze vjíždět pouze v p1~ovozní dob~ arcčllU od 6,15 do 16,30 hod. s výjimkou: 
1 

• vozidel zaměstnanců s neonu~zeným vjezdem 
• odsouhlasených vozidel firem v areálu s(dlicícl.l 
• vozidel prováděj icich mimoi'ádné zásahy 



Servisním vozidhim a vo2:id1úm firem zajišťujících dodavatelské práce je vjezd ~ parkování 
povoleno, je-li k tomu potifebný a zákonný dúvod a umožňuje-li to parkovací kap~cita areálu, 
u.i dobu nú-zbytně nutnou. ' 
Řidič vozidla je povinen umožnit zmněstnanc1\m vrátnice kontrolu prohlídku vnitřpích prostor 
·vozidla a pfcprnvovanéhc, nákladu a parkovat pouze nn $ilničních komunikac~ch tak, aby 

nebťánil pn\iezdn. I 

Pro p:rújezd vrátnicí mťiž~ být, je-li k tomu potřebný a zákonný důvod, např. odv~z osobnicb 
,1čc.í, zdrnvotni di'rvody apod. vydi\no jednorázové povolení vjezdu. 
Toto povokni vydává HS. 

Vjt~zdy a výjezdy vo:ódcl jsou eyidovány. 

V nr~álu je pro všechna 'VO?.idln povolena rn.mdmálni rychlost 15 km/l10d. 

3. Odemykiiní n uzamyk:ání bud<w 

Vstupy do budov musi b)'1t, v době kdy nejsou používány, uzamčeny a n~instalovaný 
dektronický bezpečnostní systém (dále EZS) musí být uveden do aktivního stavu~ 

Odemykáni a uzamyká.ní budov zajišťují vrátní. 

V pracovních dnech jsou budovy odemykány v 5,00 bod. a uzamykány ve 20,00 I1od .. 
V mimopracovních dnech jsou l)\ldovy otevírány dle individuálních vstupů. I 

I 
Pro zaměstnance. s výjimkou pracov1líkú úklidu, jsou budovy přístupné od 6, 15 d~ 19,45 hod. 

i 

U budov, které mají více ,,stupú, zústává po 16,30 hod. otevJ·ený pouze hlavní vstup. 
I 
I 

U btuiov: kde budou instalovány elektronické uzavtrncí systémy, budou v plainosti vlastru 
rciimy vstupú do budov. tvťimo rw..imu volného vstupu je vstup a odchod z ťěchto budov 
moin)~ pou?.ť t)prúvněným osobťlm µrnstfodnictvím nktivovm1é idcntifikač11i kart;}. 

! 
Pokud :tam~stnm11~i..:, v prncovnfoh dm;ch a z pracovních důvodú požaduje vstup d.o budovy 
př0d 5,00 hod .• pfrdldúdú na vnítnici ťádně vyplněné n odpovědným z~něstnanc.em 
odsouhlnson~.jednorú:1:0\lé povoleni vstupu a vyčk:\ na otevření budovy (příp. naiodblokování 
EZS). i 

Pokud 1.nrněstnnnec ncph~d-pokládá ukončení své denní pracovní čim1osti do 20,00 hod., a mn 
souhlns odpovědného zamestnance, je povinný pisemne oznámit na hlavní ~rátnici před 
ukončenim provozní doby m·cúh1 tj. dol 9,45 hod., jak dlouho se bude na pracoyišti zdržovat 
(s uvodcnirn čísel budcwy a míslmJsti) a vyčkat na pracovišti na odblokováni EZ$ a umožnění 
odchodu z budovy. ' 

V pro~torách .m~álu nelze pobývHt mimo stanovenou provozni dobu s vi'Jimkru vedoucích 
zamestmmcú a ~amčstnancú zajišťt1jících nepřetržitý a pohotovostní provoz . 
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4. Zabezpeěeni pracovišť 

Pracovny, laboratoře, kancdái'-e, sklady a jiné místnosti musí být uzamykatelné. 

U7.amykatelné místnosti :n.esmf mstat neza,_jištěny v dob~ nepřítomnosti opn1vnč11ýd1 
zaměstrumců a to i v průběhu pracovnl doby. 

Po skončení pracovní doby, při odchodu zaměstnancfi, je nutno zabezpečit spoltebičc. 
zkontrolovat uzavřen( oken a vypnout osvětleni rhístnosti. 

Za zabezpečení jednotlivých pracovišť odpovídají přislušru vedoucí. 

5. Režim kliM 

Záložní klíče ocr•všech uzamykatelných místností musí být pro případ h:ivútic.: nebo jiné 
mimořádné situace, uschovlu1y na hlavni vrátnici. 

Za předáni klíčů na hlavní vráttůci odpovfdajl vedoucí jednotlivých pracovišf. 

Záložní klíče od pracoven, kanceláří a laboratoři se ukládají do uzamykatelné skřh)k.y. 

Záložní klíče od vybraných pracovišť, skladll a účelových zařfzení jsou uloženy v ?,api.: ·\ :tem· 
schránce. 
Použiti těchto klíčil musf být evidováno s uveden"f m dt1vodu a času použit!. 

Pro ~jištění úklidu budov a místnosti se klíče vydávají a ukládají na hlavní vrátnici. 

U budov jejichž vstupy jsou opatřeny klikou-kouli, předává klíče na základě poladavk.u 
odsouhlaseného odpovědným zaměstnancem hospodářská správa. I 

Neru přípustné, aby zaměstnanci vlastnící klič od vstupu do budovy, tento klíč použfvali 
v mimoprovozní době areálu k neohlášeným vstupům a odchodům. 

Záložní klíče nejsou určeny na běžné vydávání zaměstnancům. 

V případě požadované výměny kUčové vlo,.ky, zabezpečí vedoucí odd. údržby a dlltn předá.nt 
nového záložru'ho klíče na hospodářskou správu. Klíče budou předány ve 2 kusl.lc~,. a to lx 
pro uloženi na hlavní vrámici a lx pro výměnu na úklidovém svazku. 
Je nepřípustné, aby neopráv11ěný zaměstnanec prováděl výměnu zámku u dveř1 do mislnosti 
nebo místnost opatřil dalším zámkem. 

6. Parkováni vozidel 

Parkovací kapacita ai-eálu je 57 parkovacích stání. 

Pro soukromá vozidla zaměstnanců je určeno 20 parkovacích stání. 
Pai·kování vozidel nad danou parkovací kapacitu areálu není povoleno. 

5 



- ------ --

7. Hromudné akce 

Hronrndm\ nkcť st>mimiřc, prednóšky. prczcntt1ce budou hlášeny nu sekretariát ře1itelky, poté 
bude seznam ak~'! nA daný me~ic pI-ednn na bhwn{ vn\tnici. , 

8. Spolcčué prostOl'Y 

' 
N11 chorlbúch budov il v dalších společných prostorách areiUu nelze volně pone4ávat Mdné 
pfodmčty. i 

Pt,kud jl-iou vý_iimt:cn~. ,, 111..•Llt1s1~rc~11ych prnstorový~ll důvodů pracoviště a ~a dodržení 
bapecnt,stnir.:h a pnijnm:h ptcdpisú. v ti:·rh10 proston\ch umíst~ny skříně, lqinice nebo 
ptistr\1jc. mnsi b~; t uz11mc'-·n~ ,1 n7nn~'-·ny, ht1.'rému pracovišti př1sh1ší. 
Sl-.Ji1)ky na udld,id:ini t)~t,bHh:h , 0n llH1$1 byt označeny jmenovkou zmněstnance. 

Vstup neoprávn~ych osob do pmcovtúch prostor údržby a dílen v budově č. ~ (kovárna, 
obt()bna. zán.1eč-ničká dílnu. truh láma) je z provozního a bezpečnostního hlediska 2fkázán. 

t). Odborná prRco,•ištf 

Vstupy a přijímáni nnvštěv na odbomá laboratomí pracoviště se řídí stostatnými 
provozními řády těchto pracovišť respektující zejména hygienické a bezpečnostní ~ředpisy. 

Za jejich zpracováni odpovídají vedoucí zaměstnanci (vedoucí center). 

U. BUDOVY AREÁLU SZÚ 

ťntll čilst prl,vozníh,i hidu spl.!citikujt> cbarnkt~r činností v jednotlivých budovách s ohledem 
1m ph:~dpisy BOZP a pl\·dpísy virnhuj iri sť na provoz rizikových prostor. 
Pro ndhornl\ pr!tclwislť (lahorn1orc-) s \.~hemkkymi. hil)lop1~h~ 111i a radia~nimi ri,jk~ musí b~1 
\'\' smyslu ~ 1 ~ 1ilkonn c. ~58/:2000 ~b. 1.pl'a-,'l'\ Hli) :-.:um,;,;tntné prow,-.ni hidy 1pfosi'w.ii1.:i 
7achúz1.·ni s cht:mikrilicmi. dt::t-in lckéními (Wll~li\·dky apod.. , čt'tnť rc.iimu vstupu 
oprávněných a dalších osob. Tyto provozní řád) ji{l'll piílohrn1 ti,hoto pr1wl1:1n1ho 1·:idu fl js011 
také- tůo->.eny nu jednotlivých pmcovistich. la l ť iich d<'1l1 )1.Wt\n1 :1 aklltuli/OCt vdpuYida11 
přfslušn{ wdonci odbom{ ~unčstnnm~i a vcdOllťi 1."1.'111,·r . 

1 

V Centru hygieny práce a prnc~wniho lékal'stvi (CHPPL) st· vykonávť\ií lékařské čii1nosti 
v nhnru: prm:1w11i ld~ai·s1vi. pnťum\,lo~i1.~ a lii✓.eolngie, hygienu n l)pidemiologk. všf obccné 
prak1ick1.' l1:'k~11·sl, í (huchwn 19 n 2~). i 
\' ť<:•n 1 n11t,:--ikc.1lo~iť ~1 1drit\'Oll\Í hop1.•~nns1i 1CTZR). NRL pro genetickou toxikolbgij se 
r ~'kllllth ,\i I h..•k:ti':-,ké ~in11tis1i \' l)horu: kk.1řsk:i gcnc1ika ( budova I 1 ). : 
V ťentru 1:pidl•m1,1lnµk n mihrlihi()lú~k tťl:rvll s<.:: vykoni\vnji lékařské činnosti v ~boru: 
ldkM~l..ú mi~1x,hinlll~til· I budil\~ 2. 1, ·I. 6, 11. l 2, :D, '25) 

Uudova č. l 
• Administrativní prostory 
• 'ťelefonnf ústhxlnn 
• Zasedací .rntstnosti 
• Archiv 
• Knihovntt 
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Uživatelé: ředitelství, ETS, odborová organizace, nájemci 

Ř: administrativní pracoviště 
ETS: telefonní ú~tředna, :1..:1~edad místnosti SZÚ 
Odb. organizace: knihov110 
N~jemci: Národní síť zdravých měst 

Budova~- 2 
• Administrativní prostory 
• Laboratoře s chemickým a hiologickým rizikem. 
• Přípravna půd s chemick)'lll a biologick.ým rizikem 

Uživatelé: Centrum ep.idemiologic a mikTohiologie (CEM), nájemce 
Suterén: ,. 
CEM - Oddělenfbakteri.ilni rezistence a alimentárních bakteriálnfoh nť1kaz 
Režim přístupu do prostor pracoviště se řídí vlastním provozním řádem. 
CEM - Odděle1ú zoonóz s přírodní ohniskovosti 
Režim přístupu do prostor těchto pracovišť se řídí vlastním provozním řádem. 
Nájemce: Dekoj - MD servis 

Přízemí: 

CEM - Oddělení bakteriální rezistence a alimentánúch bakteriálních nákaz 
CEM - Oddělerú zoonóz s přírodní ohtůskovostí 
CEM - Odděleni bakteriálních vzdušných nákaz 
Režim přístupu do prostor těchto pracovišť se řídí vlastními provozními řády. 

l, patro: 
CEM - Oddělení bakteriální re:ústence a alimentárních bakteriálních nákaz 
CEM - Odděleni bakteriálních vzdušných nákaz 
CEM - Oddělení pro přípravu půd a umývárny - přípravna pi,d, pracuje se zde s chcm*kými 
látkami. 
Režim přístupů na pracoviště se ř{dí vlastuhrú provowhni řády. 
CEM - Sekretariát CEM 

2. patrn: 
CEM - Oddělení bakte1iáltú rezistence a alimentárních bakteriálních uúkaz 
CEM - Oddělení bakteriálních vzdušných núkaz 
CEM - Laboratoř bakteriáh:if get1etiky 
Režim přístupů na pracoviště se řídl vlastními provozními řády. 

Do budO\'Y není obecně povolen přístup. 

Budova č. 2A 
• Umývárny s chemickým a biologickým rizikem 

Uživatelé: CEM 
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I 

CEM - Odděleni pro přípravu pt\d u umývámy - umývárna laboratorního náčiní, pracuje se 
zde s chemickými látkami a biologickým rizikem. rei.im pracoviště se řf df dilčfm !provozním 
řádem. 
Do budovy není obecně povolen _pťístup. 

Budova ě. 3 
• Adm.itůstrativní prostory 
• Laboratoře s chemickým a biologickým rizikem 
• Technické prostory (chlatlicí komora) 

Uživatelé: CEM, CPVZ, Ř, pracoviště MZ ČR 

Suterén: 
CEM - Oddělení sexuálnč přenosných infekcí (Národní referenční laboratoř Hl!V/AIDS) -
sklady, techrůck:é-prostory 
CEM - Oddělení oakteriálnf rezistence a alimentárních bakteriálrúch nákaz - tech. prostory 
Ř - Národní manažer HIV/ AIDS - sklady 
Režim přístupu na pracoviště se,řfdí vlastními provozními řády. 

Pftzemi: 
CEM - Odděleni zoonóz s přírodní ohniskovostí 
Režim přístupu na pracoviště se řídf vlastním provowhn řádem. 

I ,patro: 
CEM - Odděleni sexuálně pfonosnýcll infekcí (Národní referenční laboratoř HIV/1 IDS): Celé 
pracoviště je považováno za pracoviště infekční. kam mají přístup jen osoby P\O práci na 
tomto pracovišti určené. Pod.le klasifikace nebezpečnosti mikrobiálních agens sel pracoviště 
řadí do třetí třídy ve čtyřstupňové škále. 
Režim piistnpu na pracoviště se řídí vlastním provozním řádem. 

2. pan·o: 
Odd. Registm chemických látek útvaru MZ Č:R - administrativní pracoviště 
CPVZ - Odděleni psychosociáhúch detenuinant zdraví - administTativru pracoviště 
Ř - Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva- administrativní pracoviště ! 
Ťl- Národ1ú manažer HIV/AlDS - administrativní pracoviště 

Do budovy není obecně povolen přístup. 

Budovu č.3A 
• Administrntivni prostm')' 
• Skladové pťústory 

Uživatelé: F.rrs 
V levé části. budovy jsou administrativní pracoviště. 
V pravé části hudovy jsou p.rozatim skladové prostory hospodáfaké správy (ETS). 

Budovu ě. 4 
• Laboratoře s ch.omickým a biologickým rizikem 
• Umývá.my s chemickým a biologickým rizikem 
Uživatelé: CEM 
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Přízemí: 

CEM • Oddělení pro přípravu p\\d a umývťtmy - L1111ývárnu laboratorního náčhl.í, prncu.k Sl' 
zde s chemickými látkami a biologickým rizikem, režim prncoviště se řidi dilčťrn provt1z1111 11 
řádem. 

CEM - Laboratoř BL3 (bisaťety level 3) - pracoviště je určeno pro luboratorni práce 
s patogenními bak.teriáluimi nebo virovými agens zarazenými do rlzika 2 (vysoké k<>1tcc1 11r~1ťc 
agens) a 3, včetně vedení sbírky patogenních mikrobiálních kmenů. Celrá pnirnvi~l1· ji.' 
považováno za pracoviště infekční. kam mají pristup jen osoby pro práci na tomto praqovis11 
určené. 

Režim přístupu na pracoviště se řídí vlastním provoznfa1 řádem. 

1. patro: 
CEM - Oddělení respiračních, stilevnich a exan.tematických virových nákaz 
Režim přístupu na pracoviště se lidi vlasttúm provoz1úm i'ádem. 

2. patro: 
CEM - Oddělení respiračních, stilevních, a exantematických virových nákaz 
Režim přístupu na pracoviště se lidí v~astním provozním řádem. 

Do budovy ne1ú obecně povolen přístup. 

Budova č. 5 
• Administrativní prostory 
• Laboratoře s chemickým l\ biologickým rizikem 
• Skladové prostory 

Uživatelé: CZŽP, Ř 

Suterén: skladové místnosti, tech,nické prostory 

Přízemí: 

Ř - Ústředí monitoringu zdravotního stavu ve vztahu k životnímu proslťydl -
administrativní pracoviště 
CZŽP - Oddělení hygieny ovztluší a odpad\\ - NRL půdy a odpadl1 - ~<lmi1ůstrmivni 
pracoviště. 

Pracoviště pro analýzu stopových prvků lCP - laboratorní pracoviště - režim v l abo111~oři se 
řídí vlastním provozním řádem : 

1. patro: 
CZŽP - Oddělení hygieny v6dy • administrativ1ú a laboratomi pracoviště - rei im 
v laboratořích se řídí vlastním provozním řádem. Přístup je povolen pouze oprávnč11ým 
pracovníkům. · 

2. patro: 
Sekretariát CZŽP 
CZŽP - Oddělení hygieny ov~dušl a odpadťt - NRL pro venkovní a vnitřnl Qvy,d11M, 

administrntivní a laboratorní pracoviště - režim v laboratořích se řídí vlast.nim prov~r1.11!1 n 
řádem. 
Přístup je povolen pouze oprávněným pracovníkům. 
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3. p~1tro: 
CZŽP - Odděleni hygieny ovzduší a odpadů - NRL pro venkovní a vnitřní ovzduší -
lnboratom! pracoviště 
CZŽP • Oddělen! hygieny ovzduší a odpadtt - NRL p,\dy a odpadů - sklad 
Př1stup je povolen pouze oprávněným pracovníkům. 

Do budovy není obecně povolen ptístup. 

Budova ě. 6 
• Laboratore s chentickým a biologickým rizikem 

Uživatelé: CEM 

Suterén: 
CEM • Oddělení '1)DD - skladové prostory 1 

CEM - Oddělení sexuálně přenosných infekcí- skladové prostory, hygienická smyčlfa 
Režim přístupu na pracoviště se řídí vlastními provozními řády. 

Přízemí: 
CEM - Oddělení DDD - laboratorní a administrativní pracoviště 
CEM - Oddělení sexuálně přenosnýc!1 infekcí- laboratorní a administrativní pracovt:ště 
Režim přlstupu na pracoviště se řídí vlastními provozními řády. ' 

Do b\1dovy ne11í obecně povolen přistup. 

Budo,1a č. 7 
• Administrativrú prostory 

Uživatelé: ETS 
V budově jsou umístěna administrativní pracoviště ekonomicko-technického úseku

1 
V budově 

je nainstalovru1 bezpečťlostní (elektronický) systém otevírání a zavíráni dveří. Mi1110 režimu 
volného vstupu je vstup a odchod z budovy možný pouze opnivněn)'11i1 osobám 
prostřednictvím identifikační karty. 1 

Budovat 8 
• Administrativní prostory 
• Doprava a mechanizace 
• Sklady a dílny 

Uživatelé: ETS 

Přízemí: 

Sklady a dílny provozně-technického odboru (instalatéři, topenáři, zámečníci, truhlářská 
dílna), 
Admi11istrativní pracoviště odd. dopravy a mechanizace, dispečink dopravy 

l. patro: 1 

Administrativní pracoviště provoz.ně-technického odboru (hospodářská sprái1a, nákup 
přlstrojťi a zařízeni, dispečink odd. údržby, pracoviště energetika). I 
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Budova č, 9 
• Technické prostory (garáže, ctilna) 

Uživatelé: ETS 

V budově jsou garáže a díl ny. 

Budova č.10 
Tato budova je soukromým vlastnictvím p. Svatomfra Prokopce - PROMAX. 

Budova č. 11 
• Administrativní prostory 
• Laboratoře s chemickým a biologickým rizikem 
• Odborná knihovna, depozitáře a sklady 
• Jídelna .,, 
• Pokladna · 
• Rozmnožovna 
• Přípravna půd a umývárna 
• Poslucháma SZÚ 

Uživatelé: CTZB, CZŽP, SVI, BTS, CEM 

Suterén: 
CTZB - Oddělení pro chemick~u bezpečnost výrobků - v laboratofi se pracuje s ch~n ickymi 
látkami a její režim se řídí vlastním provozním řádem. 
CZŽP - Oddělení hygieny ovzduší a odpadů - NRL půdy a odpadl\ - ekotoxikoťogiclní 
laboratoř, ve které se pracuje s chemickými látkami. Režim se řídí vlastním provozním rt1dern 
CEM - Oddělení pro přípravu půd a umývárny - umývám.a laboťatomiho náčhú, prncuje se 
zde s chemickými látkami a biologickým rizikem, režim pracoviště se řídí dílčím proyoznim 
řádem. 

SVI - depozitář knihovny, sklady rozmnožovny a redakcí časopisů. 
ETS/EO - pokladna 
Stravovací provoz 

Přízemí: 

CTZ.B - Oddělení pro bezpečnost speciálních druht\ potravin a mikrobiologii lrBU •
v laboratořích se prac1.tje s biologickými činiteli a s chemickými látkami, režim ~tl řldí 
vlastním provozním řádem. 
CTZB - Odděleni pro chemickou bezpečnost výrobkO. - v laboratořích se pn1cuje 
s chemickými látkami, plasty, přírodními materiály. Režim laboratoř.( se řfdf v\H~t11lm 
prnvoznim řádem. 
CTZB - Oddělení alternativních toxikologických metod - v laborat.ořich se prac~je 
s biologickým materiálem a chemickými látkami. Režim se fidi vlastním provozním iádl:;)rn. 
SVI - odborná knihovna szú. rozmnožovna a ostatnf odborná pracoviště Střediska včdbck.ýcll 
inf01macL Provoz odborné knihovny se řídi knihovnfm řádem. 
CEM - Oddělení pro přípravu půd a umývárny - přípravna půd. Pracuje se zde s chom~~k)imi 
látkami, režim pracoviště se řídí dílčím provozním řádem. 
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1. patro: 
CTZB - administrativní pracoviště sekretariátu CTZB 
CTZB • Odděleni pro chemickou bezpečnost výrobkt'.\ - v laboratořích se pracuje 
s chemickými látkami, režim se řídí vlastním provozním řádem. 
CTZB - Odděleni biomedicíny a welfare pokusných zvířat - Pracoviště biomedicíny -
v laboratořích se pracuje s chemickými látkami a biologickým materiálem. Režim 
v laboratořlch se řídí vlastním provozním řádem. • 
CTZB •- Odděleni alternativ1úch toxikologických metod -· v laboratořích se pracµje 
s biologickým materiálem a chemickými látkami. Laboratoře se řídí vlastním provozním 
řádem . 

CZŽP • oddělení hygieny vody - laborntot atomové absorpční spel·1rometrie> její provoz se 
řídí vlastním provozním řádem. Dále jsou zde administrativ.tú pracoviště . 
OBI - adminis:tra.tivni pracoviště 
Velká posli.1chárna. SZÚ .. 
2. patro: 
CTZB - Oddělení alternativních toxikologických metod - v laboratoři se pracuje 
s chemickými látkami a biologickým materiálem, jejj .režim se řídí vlastrúm provo7..ním 
řádem. 
CEM ft Oddčleni mykobakterií • režim přístupu na pracoviště se řídí vlastním provozním 
řádem. 

- Akreditační pracoviště (AP) CEM - režim přístupu na pracoviště se řídí vlastním 
provozním řá.deni 
CZŽP Oddělení hygieny ovzduší a odpadů - NRL půdy a odpadů - mikrobiologická laboratoř 
- režim přístupu se řídí vlastním provozním řádem 

3. patro (věž): 
CTZB - Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků - odběrová místnost pro stavební 
materiály - režim se řídí vlastním provozním řádem. 
OBI - administrativní pracoviště a počítačová učebna 

V budově je nai11stalován bezpečnostní (elektronický) systém otevírání a zavírání dveří. 
Mimo režimu volného vstupu je vstup a odchod z budovy možný pouze oprávněným osobám 
prostřednictvím identifikační karty. 

Budova č.12 
• Laboratof'e s chemickým a biologickým rizikem 
• Administrativní pracoviště 

Uživatelé: CEM 

Suterén: 
Oddělení respiračních, střevních a cxantematických virových nákaz 
Režimy vstupů u pravidla práce nn pracovištích se řídí vlastními provozními řúdy 
jednotlivých pracovišť. 

Přízemí: 
Odděleni bakteriálních vzdušných nákaz - Laboratoř PCR a sekvenační laboratoř 
Oddělení sexuálně přenosných infekcí - Sekvenační laboratoř 
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí - administrativní pracoviště 
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Režimy vstupů a pravidla práce na pracovištích se řídí vlastními provozními řády 
jednotlivých pracovišť. 

Do budovy není obecně povolen přístup. 

Budo,1a č. 15 
• Sklady 

V budově je umístěn sklad materiálu Státního zdravotního ústnvn a je spravován pťovoi.n{m 
odborem ekonomicko-technické správy. Pracoviště se ř.idí IP ETN č, 6 /2000. 

Budova č. 16 

• Garáže 

Už.ivatelé: ETS . ,. 

V budově jsou gará.7.e, které užh1á provozn( odbor ekonomicko-technické správy. 

Budova č.17 
• Trafostanice 
• Dílny 

Uživatelé: ETS 

V budově je umístěna trafostanice a dílna elektrikářů. Budovu sprav1.1je technický odbor 
ekonomicko- technické správy. 

Do budovy není obecně povolen přístup. 

Budova č. 19 
• Administrativní prostory 
• Laboratoř funkční diagnostiky plic oddělení pracovního lékařstvi CHPPL 
• Ordinace odděle1ú pracovního lékařství CHPPL 
• Depozitář odborné knihovny SZÚ 
• Ubytovna 

Uživatelé: CHPPL, SVl, Ř, 3. Lékal'ská fakulta 

pravá ČlÍSt: 
Suterén: Depozitář Střediska vědeckých iuforrnacf 

Přízemí: 

CHPPL - Oddělení pracovního lékařství - ordinace. Pracovištč se řídí se vlastnhn provozním 
řádem. 

Ubytovna 

1.patro: 
3. LF UK-nájemce 
2. patro: 
3. LF UK - nájemce 
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levá část: 
Suttwén: D1;.1pozitliř Stfodiska včdcčkých irlformací 

Přízemí: 
C'HPPL - Odděleni prncovnfho l6k:nř~tví - laboratoř fonkčni diagnostiky plic a ordinace 
Rožim prncovištč s0 Ndi vlastn:!m. provoznlm řádem. 

L patro: 
11 - Národní mu.nažer 1-l IV I A TDS - administrativní pracoviště - AlDS Linka 

Do levé části budovy 19 není obecně povolen vstup. 

Budova č. 20 
• Chov laboratorních zvífat 
• Laboratoře: kde se pracuje s biologickým materiálem a chemickými látkami. Režim 

pracoviště se řídí vlastním provozním řádem. 
• Administrativní prostory , 

Uživatelé: CTZB - Oddělení biomedicíny a welfare pokusných zvířat 
Prostory pro provt\děn.i experimentů - jiná pracoviště SZÚ a externí organizace na smluvním 
základč 

Do budovy n~.ní obecnt\ povolen přístup. 

Budova č . 2.1 
V budově je umístěn $klad hořlavin, spravttjc ho provoz.ní odbor ekonomicko-technické 
správy. Režim se ťídf vlastním provozním řádem a dle IP ETN č. 6/2000. 

Budova č. 22 
Regulační stanice plynu. 

Budovu č. 23 
• Administrntivuí prostory 
• Laboratoře s chemickým a biologickým rizikem a radiačním zářením 
• Zasedacl místnost SZÚ 

Uživatelé: CTIPPL, CTZB, CEM, CPVZ, CZŽP, Ř 

Suterén: technické prostory SZÚ 

Chludová místnost (využívaná Oddělením pro hodnoceni expozice ch~mickým látkáln na 
pracovišti CřlPPL a oddělením toxikogenomíky CTZB) · 

Přlzerni: 

Administra;tivní pnwovištč, zasedací místnost 

CPVZ - sekrotm·iát 
CPVZ. - Oddělení podpory zdravi 
CPVZ - Oddčlení psychosociálnkh determinant zdraví 
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CPVZ - Oddělení hygieny dětí a mladistvých 
Zasedací místnost SZÚ 
CTZB- Oddělení toxikogenomiky - GMO (geneticky modifikované organismy) 
CEM - Oddělení epidemiologie infekčních nemocí - administrativnf pracoviště 
Pracoviště se řfdf vlastními provoznhni hídy 

1.patrn: 
Administrativní pracoviště, 1..asedací mísu1ost 

CPVZ - Oddělení psychosociálních determinant zdraví 
CHPPL Sekretariát 
CHPPL Oddělení chenůcké bezpečnosti 
CHPPL Oddělení hygieny práce 
CHPPL Oddělení pracoviúho lékařství 
Pracoviště se řidh1last11imi provozními řády. 

2 patro: 
Laboratoře, administrativní pracoviště 

CHPPL - Odděle1ú pro hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti 
CHPPL - Oddělení hygieny práce 
CPVZ - Oddělení psychosociálních determinant zdraví - administrativní pracoviště 
CZŽP - Pracoviště pro analýzu stopových prvků ICP - laboratorní pracoviště 
Pracoviště se řídí vlastní mi provozními řády 

3. patro: 
Laboratoře, administrativní pracoviště 

CPVZ - Odděleni psychosociálnich determinant zdraví - adt11inistrativnf pracoviště 
CTZB - Oddělení toxikogenomiky - v laboratořích se pracuje s biologickým materiálem a 
chemickými látkami. Laboratoře se řídí vlastním provozním řádem. 
CHPPL Oddělení pracovního lékařství 
CHPPL Oddělení chemické bezpečnosti 
Ř Středisko pro kvalitu a autorizaci 
Ř Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva 
Laboratorní pracoviště se řídí vlastními provozními řády. 

4. patro: 
CTZB - Oddělení toxikogenomiky - v laborat0ťfch se pracuje s biologickým materiálem a 
chemickými látkami. Provoz laboratoří se řfdí vlastním provozním řádem. 
CTZB - Oddělení alternativních toxikologických metod - v laboratofi se pracuje 
s chemickými látkami a biologickým materiálem. Provoz laboratoře se ř{df vlastním 
provozním řádem. 
CHPPL Oddělení chemické bezpečnosti 
CHPPL Oddělení hygieny práce 
CHPPL Sekretariát 
Pracoviště se řídí vlastními provozními řády . 
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V budově je nainstalován bezpečnostní (elektronický) systém otevírání a zavírání dveří. 
Mimo režimu volného vstupu je vstup a odchod z budovy možný pouze oprávněným osobám 
prostřednictvhn identifikační karty. 

Budova č. 2JA 

Uživatelé: CHPPL 
Aťchiv dokumontú oddělen{ chemické bezpečnosti CHPPL 

Do budo,,y není obecně povolen přlstup. 

Uudovn č. 24 
Budova patří Státnúm.1 ústavu pro kontrolu léčiv,jehož zřizovatelem je MZ ČR. 

Budova č. 25 , '-~. 
• Laboratoře s chemickým a biologickým rizikem 

Uživatelé: C'EM 

Suterén: šatny 

Přízemí: 

CEM - Odděleni respiračních, střevních a exantematických virových nákaz 
Režim v laboratoi'.foh se Ndí vlastním provozním i·ádem. 

1. patro: 
CEM - Odděleni respiračních. střevn-!ch a exantematických virových nákaz 
Režim na prncovišti se tidí vlnstnhn provozním řádem_. 

2. patro: 
CEM - Oddělení sexuálně prenosných infekcí 
Rež.im v laboratořích se řídí vlastním provozním řádem. 

Budova č. 28 
• Spisovna 
• Ubytovací prostory 

Uživatelé: ETS 

8uterén: 
Spisovna - rež.im se řídí - Spisový a podpisový řád SZÚ 20 l I 

Přízemí: 
Ubytovncf prostory 

1. pt1tro: 
Ubytovací prostory 

Do bu<l.ovy neni obůcně povokn př.lstup. 
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Budova č. 29 
• Sklad 

Uživatelé: ETS 

Budov11 č. 30 
Budova patří Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. jehož ;áizovatclemje MZ ČR. 

Budova č. 31 
• Chovné zařízení včetně prostor pro prováděn( experimentů 

• Administrativní prostory 

Uživatelé: 
CTZB - Oddělení biomediciny a welfare pokusných zvířat 
Prostory pro prováděni experimentů - jiná prat.:oviště SZÚ a externí organizace na smluvním 
základě \, 

Bariérový chov laboratorních zvířat .-BR 3 
Pracoviště se řídí vlastnim provozním řádem. 

Do budovy není obecně povolen přistup. 

Ill. DISLOKOVANÁ PRACOVIŠTĚ 

1. Centrum zdraví, výživy a potra,·in 

pracoviště je dislokováno na adres~: 
Palackého 3a, 612 42 Brno v samostatné budově v areálu Veterinární a fo.nnaceutické 
univerzity. Celé pracoviště je akxeditová.no Čcsk.-ým institutem pro akreditaci. Pro vstup do 
budovy, pohyb a práci osob v budově platí interní poJ...-yny, postupy a řády CZVP včetně 
dokumentace související s akreditací. 

Nachází se zde: 
• Laboratoře s chemickým a biologickým rizikem 
• Administratjvni prostory 

Jednotlivá pracoviště jsou v budově uspořádána: 

Suterén: 
dílna, sklady, strojovna, laboratoř preanalytické- připrnvy vzorků, mykologická laboratol 

Př!zemí: 

sd~retaritU centra, kanceláře~ admiuisln1tivní prncovištc 
zusedacf mistJ10$t 
serve.rovna 

1. patro: 
laboratoř mikrobiologie, umývárna skla. laboratoř toxikologie, laboratoř GMO 
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2. patro: 
chemické laboratoře: atomové absorpční spektrometrie, kapalinová chromatografie, plynové 
chl'Omatogra:fie, extrahovna, sušárna 

2. Centrum pro kviditu ve :r.dravotnictvi 

& Administrativní pracoviště (celkem 2 místnosti) Stfediska pro posuzováni kvality 
laboratoří a pracovišť je dislokováno ve Zdravotnim ústavu se sídlem v Ostravě. 
Prutyzánské nám. 7, Ostrava. 

• Administrativní pracoviště ( l místnost) vedoucího centra a tajenuúka je dislokováno 
v prostorách Masarykovy tmiverzity v Brně, Žerotínovo nám. 9, B1110, na adrese 
Krunenice 3 - Bmo. 

3. Centrum podpory veřejného zdravi 

• Dislokovuné pracoviště, Vtehlického 57, 587 25 Jihlava 
• Dislokované pracoviště, Palackého 3A612 42 Bmo 
• Dislokované pracoviště, Husova 64,460 01 Liberec V 
• Dislokované pracoviště, Tylova 20, 301 25 Plzeň 
• Dislokované pracoviště, Těreškovové 2206, 734 01 Karviná~Mizerov 

IV. HYGIENICKO EPIDEMIOLOGICKÁ ČÁST 

Tato část provozního řádu specifikuje charakter činnosti zabezpečovaných centrálně pro celý 
SZÚ a obsahuje odkazy nn legislativní podklady použité při tvorbě provozního řádu. 

1. Úklid pracovišť 
Úklid pracovišť Státního zdravotn{ho ústavu je smluvně zajištěn firmou Svatomfr Prokopec. 
Specifikace úklidových prací je \lVedena v příloze č. 1 a prostfodky používané k úklidu 
v pN!oze č, 2. 

2. Rdim prádlu 
Použité pracovní oděvy se shromažďují v centrálním skladu špinavého prádla SZÚ. Sběrné 
dny jsou dvakrát v týdnu. Špinavé prádlo je ukládáno v látkových pytlích do sběrných košů. 
Pokud došlo ke kontaminaci prádla infekčním materiálem je před doručením do skladu 
autoklávováno v autoklávovatelném obalu na pracovišti umývárny v budově 2, 4 nebo 11 a 
teprve poté doručeno do skladu špinavého prádla. Jednou týdně je prádlo odváženo do 
~·Melny. · 
Cisté prádlo je doručováno do skladu čistého prádla jednotť týdně a je skladován odděleně. 
Ósté prádlo lze vyzvedávat dvakrát v týdnu. Odvoz a praní prádla je smluvně zajištěno 
s finnou TRlTON spol. s.r.o. 

3. Způsob naklád'ání s odpady 
Komunáhú odpad zjednotlivých pracovišť je odstraňován smluvní úklidovou firmou denně 
viz bod I. 
Odvoz komunáltúho odpadu je smluvně zajištěn firmou A VE CZ odpadové hospodářství 
s.r.o. Odvoz tříděného odpadu je smluvně zajištěn fim1ou M+M servis s.r.o. 
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Biologický a jiný infekční odpad je zjednotlivých pra~ovišť odstraúován dle organizač.n{ 
směrnice SZÚ č. 2/2008 Nakládání s odpady (pWoha i'.. :n, která odpovídá požadavkům 
zákona 185/2001 Sb. v platném znění. Způsob třídění, manipulace a balení je v kompetenci 
jednotlivých pracovišť. Odpady jsou odnášeny z mista v:lniku minimálně 2x týdně do 
určeného prostoru (pracoviště umývárny v budove 2. 4 nebo 11) pracovníky SZÚ. v případě 
potťeby jsou odnášeny častěji. Přepravní obaly jsou určeny podle druhu odpadu. Ostré 
předměty jsou ukládány do k tomu určených pevn)'.1ch boxů, ostatní do igelitových pyth'\ 
s vyšší pevností. Pracovníci umývárny zajistí konečné uložení odpadu v uzavfoných 
spalitelných pytlích o rozměrech mťt.xímálně 500x500x500 nun a Iunotnosti maximálně 30kg 
do označených kontejnerů zapůjčených firmou STT A CZ a'.s. Odpady jsou do pytlů ukládány 
buď přimo, nebo po sterilizaci v parním sterilizátoru urč,eném pouze pro tento účel (platí pro 
odpady z pracovišť manipulujídch s materiálem obsahujk,im potendun.álne biologické 
činitele patřící do rizikové skupiny 3), Odvoz odpadú je smluvne zajištěn 2x týd11ě firmou 
SITA CZ a.s. ceor.rálně pro celý SZÚ, 

4. Zdroj pitné vody 
Studená i teplá voda je ve Státním z.drnvotním ústavu k dispozici v rámci vodovodního řadu 
hlavního města Prahy. 

5. Bezpečnost a ochrana zdrnví při práci (HOZP) a požární ochrana (PO) 
Zajišťování činností v oblasti požární oclmrny u BOZP je pro Státní zdravotní ústav Praha 
smluvně zajištěno firmou BOZP-PO s,r.o. 

6. Pracovně-lékařské služby 
Pracovně-lékařské služby pro zaměstnance SZÚ jsou zajišťovány Oddělením pracovního 
lékařství Centra hygieny práce n pracovního lékařství (budova 19) Toto pracoviště zajišťuje 
klinické vyšetření zaměstnanců. EKG, očkování, odběry biologického materiálu v rámci 
vsrupních, výstupních a preventiv11ich prohlídek a ostatru činnosti v rámci PLS dle zákona č. 
373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Součástí péče je sledování zdravotnických 
pracovníkú, kteří přichází do styku s lidským biologickým materiálem a podléhají povinnosti 
očkování proti VHB. 

7. Deziusekce ~ deratizace prostor: 
Státní zdravotní stav provád.í s ohk'd.cm nn m02n1;' šifo~ní infckčnkh nemoci běžnou ochrannou 
dezínsekci a deratizaci v jednotlivých bndovácb 2x rocn(~ dk § l 7odst. l zákonu č. 258/2000 
Sb. Proces deratizace je zajisi' o,•ún v pťipade potfoby pracovníkem odpovědným za 
hospodářskou správu budov. 

8 . .Dezinfekce 
Přehled základních dezinfokcnkh prostfodkú používaných v SZ(J. které lze dle aktuální 
situace v pn\myslu vyměnit z.a jioý prostř~.dt,k: Si:' stejnou účirn1ou složkůU, je uveden v přiloze 
č.4. 

9. Legislativní podklady 

Zákoník práce 
Zákon č, 258/2000 Sb., o ochraně veh~_iného zdraví a změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisú . 
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Zákon 373/2011 Sb., o spt~dfickýoh zdravocních službách 

Vyhláška MZ č. 306/2012 Sb., kterou se uprnvuji podmínky pi'edcházeni vzniku a šíření 
infekčních onem.ocnění u hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a 
ústavů sociální piče. v platném n1ěni. 
Vyhlá~ka IvlZ č. 537í2006 Sb., o očkováni proti infekčním nemocem, ve zně1ú pozdějších 
µředpisú. 
Vyhlt\ška MZ t. 92/2012 Sb„ o po1.ndavcich na minimální tedmické a věcné vybaveni 
zdravo1nických 1.at.í1.eni a ko11takt111ch pracovišť domácí péče. 
Vyhláška MZ č . 99/2012 Sb„ o poz,,davdch na minimální personální zabezpečení 
zdrnvotních služeb 

Organizac;ni směrnice SZU č.:Y2005 - Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a 
nebezpečnými chemickými přípravky 
Organizační směrnice SZÚ č.6/2005 - Nakládání se zdravomickymi prostředky 
Organizační smeňůůe SZÚ č. l/2008 - Bezpečnost a zdraví při práci 
Organizační směrnice SZÚ č .2/2008 - Nakládání s odpady 
Organizační směrnice SZÚ č. 1 /2009 - Identifikace a hodnocení rizik v SZÚ 
Organizační :iměrni1,;.e SZÚ č.3/2009 - Stanovení a poskytování osobních ochranných 
prostředků. čistících a dezinfekčních ptípravků. prostředkú první pomoci 

V. VŠEOBECNÁ a Z.Á.. VĚREČN.i\ USTANOVENÍ 

Změny a doplňky provozního řádu vydává ředitel SZÚ po předchozím souhlasu odboroveho 
orgánu. Jiné intemi předpisy nesmí být s provozním řádem v rozporu. 

Všichni :z.arněstmmci musi být s provozním h'ldem. jakož i jeho změnami a doplňky 
sei.námt.,ni. Provozní t-\d j1.• K dispuzki pro vseclm) zamčstmmce na jejich pracovištích, 
rovněž i nn odborovém orgánu a na lmranem SZÚ. 

Provozní řád nabývťi ť1činntlSti dnem podpisu. 

V Praze dne 21. 11. 2012 

li 
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Příloha č. 2 

Ceník nájmu konferenčních místností 

Konferenční sál - budova č. 1 / 20 
Kapacita: 40 osob 2 700 Kč 
Vybavenost: Možný dataprojektor a možnost připojení na internet, 

kuchvňka, nádobí, myčka nádobí, šatna 

Zasedací místnost - budova č . 1/3 
Kapacita: 25 osob 1800 Kč 
Vybavenost: Možný dataprojektor a možnost připojení na internet, 

kuchyňka, nádqbí, myčka nádobí, šatna 

Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH a platí za jeden (1) den nájmu. 




