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Směrnice děkana PF UJEP Ústí nad Labem č. 6A/2019

ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉHO DOZORU NAD
VYUŽÍVÁNÍM A FUNKČNÍM STAVEM UMĚLÉ

HOROLEZECKÉ STĚNY KTVS PF UJEP

1. Tato  směrnice  se  týká  provozu  a  užívání  umělé  horolezecké  stěny  umístěné  ve
sportovní  hale  PF  UJEP.  Neřeší  pravidla  bezpečnosti  provozu  –  ta  jsou  upravena
externími a obecně závaznými předpisy.

2. Dozor nad provozem a užíváním umělé horolezecké stěny je zajišťován budˇ studentem
UJEP,  externím  spolupracovníkem  PF  UJEP  nebo  interním  zaměstnancem  UJEP.
Jejich povinností  je  vždy doložit  vedoucímu KTVS svou odbornou způsobilost  k této
dozorové činnosti.

3. Za dozorovou činnost náleží osobě uvedené v předchozím odstavci odměna ve výši 200
Kč/hod.  Podkladem k jejímu vyplacení  je  předložení  pracovního výkazu,  ze kterého
bude  patrný  časový  rozsah  výkonu  dozorové  činnosti.  Tento  výkaz  je  předkládán
vedoucímu KTVS k odsouhlasení.  Ten zajistí  zpracování podkladu pro výplatu – tzn.
buď žádost o mimořádné stipendium, podklad pro výplatu odměny z DPP nebo doklad
pro  výplatu  mimořádné  odměny.  Maximální  měsíční  finanční  limit  této  odměny  či
stipendia je 2.000 Kč. 

4. Obsahem pracovní činnosti jsou veškeré činnosti spadající do sféry tzv. „správcovství
stěny“, tj. především přestavování a vytváření nových cest, údržba cest, péče a údržba
chytů,  stupů a celkové zajištění  funkčnosti  lezecké stěny.  Obsahem činnosti  je  také
evidence provedených pracovních a údržbářských úkonů realizovaných na stěně. 

5. Pojištění odpovědnosti za škodu je věcí osoby vykonávající tuto dozorovou činnost a
nebude kryto finančními zdroji PF UJEP.

6. Osoba  vykonávající  zde  popsanou  dozorovou  činnost  spolupracuje  se  správcem
sportovní haly PF UJEP a s vedoucím KTVS.   

Tato novela směrnice nabývá účinnosti dne 1. 2. 2020 a platí do odvolání.

V Ústí nad Labem dne 28. 1. 2020

Prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.
děkan PF UJEP Ústí nad Labem
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Mgr. Ing. Martin Černý, MSc., proděkan pro studium a pedagogické praxe




