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Přílohy 

Příloha č. 1 – Identifikace rizik podle metody checklistů 

Romana Bláhová 

Expertní hodnocení pracovních rizik ve vybraném průmyslovém provozu  

 

Tabulka č.1: Checklist pro nízkozvdižného vidlicového vozíku BELET ručně vedeného 

Kontrolní otázky pro práci s ručním nářadím 

Odpověď 

(Ano/ne) 

Ano Ne 

Je přetěžován nad hodnoty stanovené výrobcem?  Ne 

Neodpovídají rozměry vidlí rozměrům břemene?  Ne 

Nelze vidlemi se dostat do otvorů pro vidle na břemeni?  Ne 

Neodpovídají manipulační plochy pro vozík požadovaným 

rozměrům (např. poloměr otáčení, pro šířku a délku pro manipulaci 

vozíku? 

 Ne 

Používá se k jinému účelu, než je stanoveno výrobcem?  Ne 

Jsou chybějící nebo poškozené ochranné kryty?  Ne 

Nejsou pevní a rovné podlahy bez výtluků a překážek?  Ne 

Nejsou prováděny kontroly a prohlídky stavu oleje? Ano  

Dochází k úniku oleje z hydraulického agregátu?  Ne 

Nejsou prováděny kontroly a prohlídky stavu spojovacích součástí a 

svarových spojů nejméně 1 x za čtvrt roku? 

Ano  

Nejsou prováděny dotažení všech spojů nejméně 1 x za čtvrt roku? Ano  

Není prováděno mazání mazacím tukem 1 x měsíčně? Ano  

Nejsou smazána označená mazací místa na dílech vozíku?  Ne 

Nejsou prováděny denní kontroly ověření těsnosti a funkce 

hydrauliky před uvedením vozíku do provozu? 

Ano  

Provádí opravu a výměnu náhradních dílů obsluha?  Ne 

Nejsou ukládány břemena na vidlici rovnoměrně?  Ne 

Není obsluha proškolena?  Ne 

Přepravují se na vozíku osoby?  Ne 

Zvedají se břemena na jedné vidlici?  Ne 

Nejsou skladovací prostory pro vozíky suché a čisté?  Ne 

Je dlouhodobě odstavený daný vozík?  Ne 

Je vozík vystavován trvale teplotám vyšším jak 45°C?  Ne 

 

Tabulka č. 2: Checklist pro ruční elektrické nářadí – vrtačku NAREX 

Kontrolní otázky pro práci s elektrickým ručním nářadím 

Odpověď 

(Ano/ne) 

Ano Ne 

Používá se k jinému účelu, než je stanoveno výrobcem?  Ne 

Je přetěžováno nářadí nad hodnoty stanovené výrobcem?  Ne 

Jsou chybějící nebo poškozené ochranné kryty?  Ne 

Je nářadí používáno dlouhodobě? Ano  
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Je práce prováděna ve stísněných podmínkách?  Ne 

Je nepořádek a jsou tmavá místa na pracovišti?  Ne 

Je používání el. Nářadí v prostředí s nebezpečím výbuchu?  Ne 

Vzniká při práci s ručním nářadím hluk? Ano  

Je překročena hladina akustického tlaku hluku? Ano  

Vznikají při práci s ručním nářadím vibrace? Ano  

Vzniká při práci s ručním nářadím prach?  Ne 

Je těžké ruční nářadí?  Ne 

Neodpovídá vidlice pohyblivého přívodu el. nářadí sítová zásuvka?  Ne 

Pracuje s poškozeným nářadím (izolace, poškozená vidlice, 

přívod)? 

 Ne 

Je vystavováno el. nářadí dešti, vlhku nebo mokru?  Ne 

Je vystavován el. přívod horku, mastnotě, ostrým hranám a 

pohyblivým částem? 

 Ne 

Je obsluha neproškolená pro práci s ručním nářadím?  Ne 

Neprovádějí se pravidelné kontroly a revize?  Ne 

Neprovádí se pravidelná údržba?  Ne 

Je obsluha vystavena psychické zátěži?  Ne 

Používá poškozený elektrické nářadí?  Ne 

Je obsluha ohrožena poškozeným nástrojem?  Ne 

Může dojít k zaprášení elektromotoru a tím k požáru ručního 

nářadí? 

 Ne 

Pracuje obsluha s nářadím s mokrýma rukama nebo s mokrým 

nářadím? 

 Ne 

Nejsou prováděny kontroly po cca 200 hodinách práce?  Ne 

Nejsou ucpány větrací otvory krytu motoru?  Ne 

Dochází k odletu třísek?  Ne 

Pohybují se v daném pracovním prostoru další osoby?  Ne 

Mohou zaměstnanci použít horké sklíčidlo? Ano  

 

Tabulka č. 3: Checklist pro soustruh SUI 63 

Kontrolní otázky pro práci s ručním nářadím 

Odpověď 

(Ano/ne) 

Ano Ne 

Používá se k jinému účelu, než je stanoveno výrobcem?  Ne 

Je přetěžováno nářadí nad hodnoty stanovené výrobcem?  Ne 

Jsou chybějící nebo poškozené ochranné kryty? Ano  

Je práce prováděna ve stísněných podmínkách?  Ne 

Vzniká při práci hluk? Ano  

Vznikají při práci vibrace?  Ne 

Neprovádějí se pravidelné kontroly a revize?  Ne 

Neprovádí se pravidelná údržba?  Ne 

Je obsluha vystavena psychické zátěži?  Ne 

Při práci se vyskytují nepřijatelné pracovní polohy? Ano  

Při práci používají se nebezpečné chemické látky nebo směsi? Ano  

Může dojít k úrazu elektrickým proudem? Ano  

Provádějí opravu a údržbu zaměstnanci, kteří nejsou pro danou  Ne 
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činnost určeni? 

Může dojít k přímému kontaktu s rotujícími částmi nebo 

pohyblivými částmi stroje? 

Ano  

Může dojít k zasažení obrobkem? Ano  

Může dojít k odletu třísek mimo pracovní prostor stroje? Ano  

Může dojít k popálení (horké povrchy, horké třísky)? Ano  

Může dojít k přímému kontaktu s třískami – pořezání, zasažení? Ano  

Došlo při seřizování jakéhokoliv obráběcího stroje a výměně 

nástrojů k úrazu – naražení, přimáčknutí apod.? 

Ano  

 

Tabulka č. 4: Checklist pro soustruh SU 90 

Kontrolní otázky pro soustruh SU 90 

Odpověď 

(Ano/ne) 

Ano Ne 

Používá se k jinému účelu, než je stanoveno výrobcem?  Ne 

Je přetěžováno nářadí nad hodnoty stanovené výrobcem?  Ne 

Jsou chybějící nebo poškozené ochranné kryty? Ano  

Je práce prováděna ve stísněných podmínkách?  Ne 

Vzniká při práci hluk? Ano  

Vznikají při práci vibrace?  Ne 

Neprovádějí se pravidelné kontroly a revize?  Ne 

Neprovádí se pravidelná údržba?  Ne 

Je obsluha vystavena psychické zátěži?  Ne 

Při práci se vyskytují nepřijatelné pracovní polohy? Ano  

Při práci používají se nebezpečné chemické látky nebo směsi? Ano  

Může dojít k úrazu elektrickým proudem? Ano  

Provádějí opravu a údržbu zaměstnanci, kteří nejsou pro danou 

činnost určeni? 

 Ne 

Může dojít k přímému kontaktu s rotujícími částmi nebo 

pohyblivými částmi stroje? 

Ano  

Může dojít k zasažení obrobkem? Ano  

Může dojít k odletu třísek mimo pracovní prostor stroje? Ano  

Může dojít k popálení (horké povrchy, horké třísky)? Ano  

Může dojít k přímému kontaktu s třískami – pořezání, zasažení? Ano  

Došlo při seřizování jakéhokoliv obráběcího stroje a výměně 

nástrojů k úrazu – naražení, přimáčknutí apod.? 

Ano  

 

Tabulka č. 5: Checklist pro vyvrtávací stroj |LOCH 

Kontrolní otázky pro vyvrtávací stroj LOPCh 

Odpověď 

(Ano/ne) 

Ano Ne 

Používá se k jinému účelu, než je stanoveno výrobcem?  Ne 

Je přetěžováno nářadí nad hodnoty stanovené výrobcem?  Ne 

Jsou chybějící nebo poškozené ochranné kryty?  Ne 

Je práce prováděna ve stísněných podmínkách?  Ne 

Vzniká při práci hluk?  Ne 
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Vznikají při práci vibrace?  Ne 

Neprovádějí se pravidelné kontroly a revize?  Ne 

Neprovádí se pravidelná údržba?  Ne 

Je obsluha vystavena psychické zátěži?  Ne 

Při práci se vyskytují nepřijatelné pracovní polohy?  Ne 

Při práci používají se nebezpečné chemické látky nebo směsi? Ano  

Může dojít k úrazu elektrickým proudem?  Ne 

Provádějí opravu a údržbu zaměstnanci, kteří nejsou pro danou 

činnost určeni? 

 Ne 

Může dojít k přímému kontaktu s rotujícími částmi nebo 

pohyblivými částmi stroje? 

 Ne 

Může dojít k zasažení obrobkem?  Ne 

Může dojít k odletu třísek mimo pracovní prostor stroje?  Ne 

Může dojít k popálení (horké povrchy, horké třísky)?  Ne 

Může dojít k přímému kontaktu s třískami – pořezání, zasažení? Ano  

Došlo při seřizování jakéhokoliv obráběcího stroje a výměně 

nástrojů k úrazu – naražení, přimáčknutí apod.? 

Ano  

 

Tabulka č. 6: Checklist pro universální hrotovací soustruh SUA 100 Numeric 

Kontrolní otázky pro soustruh SUA 100 NUMERIC 

Odpověď 

(Ano/ne) 

Ano Ne 

Používá se k jinému účelu, než je stanoveno výrobcem?  Ne 

Je přetěžováno nářadí nad hodnoty stanovené výrobcem?  Ne 

Jsou chybějící nebo poškozené ochranné kryty?  Ne 

Je práce prováděna ve stísněných podmínkách?  Ne 

Vzniká při práci hluk? Ano  

Vznikají při práci vibrace?  Ne 

Neprovádějí se pravidelné kontroly a revize?  Ne 

Neprovádí se pravidelná údržba?  Ne 

Je obsluha vystavena psychické zátěži?  Ne 

Při práci se vyskytují nepřijatelné pracovní polohy?  Ne 

Při práci používají se nebezpečné chemické látky nebo směsi? Ano  

Může dojít k úrazu elektrickým proudem?  Ne 

Provádějí opravu a údržbu zaměstnanci, kteří nejsou pro danou 

činnost určeni? 

 Ne 

Může dojít k přímému kontaktu s rotujícími částmi nebo 

pohyblivými částmi stroje? 

 Ne 

Může dojít k zasažení obrobkem?  Ne 

Může dojít k odletu třísek mimo pracovní prostor stroje?  Ne 

Může dojít k popálení (horké povrchy, horké třísky)?  Ne 

Může dojít k přímému kontaktu s třískami – pořezání, zasažení? Ano  

Došlo při seřizování jakéhokoliv obráběcího stroje a výměně 

nástrojů k úrazu – naražení, přimáčknutí apod.? 

Ano  
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Tabulka č. 7: Checklist pro vyvrtávací stroj B3SN 

Kontrolní otázky pro vyvrtávací stroj B3SN 

Odpověď 

(Ano/ne) 

Ano Ne 

Používá se k jinému účelu, než je stanoveno výrobcem?  Ne 

Je přetěžováno nářadí nad hodnoty stanovené výrobcem?  Ne 

Jsou chybějící nebo poškozené ochranné kryty?  Ne 

Je práce prováděna ve stísněných podmínkách?  Ne 

Vzniká při práci hluk? Ano  

Vznikají při práci vibrace?  Ne 

Neprovádějí se pravidelné kontroly a revize?  Ne 

Neprovádí se pravidelná údržba?  Ne 

Je obsluha vystavena psychické zátěži?  Ne 

Při práci se vyskytují nepřijatelné pracovní polohy?  Ne 

Při práci používají se nebezpečné chemické látky nebo směsi? Ano  

Může dojít k úrazu elektrickým proudem?  Ne 

Provádějí opravu a údržbu zaměstnanci, kteří nejsou pro danou 

činnost určeni? 

 Ne 

Může dojít k přímému kontaktu s rotujícími částmi nebo 

pohyblivými částmi stroje? 

 Ne 

Může dojít k zasažení obrobkem?  Ne 

Může dojít k odletu třísek mimo pracovní prostor stroje?  Ne 

Může dojít k popálení (horké povrchy, horké třísky)?  Ne 

Může dojít k přímému kontaktu s třískami – pořezání, zasažení? Ano  

Došlo při seřizování jakéhokoliv obráběcího stroje a výměně 

nástrojů k úrazu – naražení, přimáčknutí apod.? 

Ano  

 

Tabulka č. 8: Checklist pro pracovní prostředí 

Kontrolní otázky pro práci s ručním nářadím 

Odpověď 

(Ano/ne) 

Ano Ne 

Nerovná podlaha? Ano  

Může být kluzká podlaha? Ano  

Je nerovnoměrné osvětlení haly?  Ne 

Došlo vlivem nepořádku na pracovišti ke zranění? Ano  

Je v hale teplo nebo zima?  Ne 

Je poškozená podlaha?  Ne 

Je nepořádek na pracovišti?  Ne 

Nejsou regály vedeny v evidenci a označeny nosností buněk, 

počtem buněk ve sloupci a nosností regálového sloupce? 

 Ne 

Není skladován materiál mimo regály, stojany?  Ne 

Jsou přetěžovány regály nebo stojany nad hodnoty stanovené 

výrobcem? 

 Ne 

Může dojít k sesunutí materiálu ze stojanů  Ne 

Není skladován materiál před regály?   Ne 

Nejsou prováděny kontroly regálů min. 1x ročně se zápisem?  Ne 

Může dojít ke střetu s VZV? Ano  
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Může dojít ke střetu s nákladním vozidlem kolem strojů?  Ne 

 

Tabulka č. 9: Checklist pro manipulaci s břemeny se zdvihacím zařízením 

Kontrolní otázky pro práci s ručním nářadím 

Odpověď 

(Ano/ne) 

Ano Ne 

Nejsou na pracovišti neoznačené nebo poškozené vázací 

prostředky? 

 Ne 

Nejsou zaměstnanci ohroženi v důsledku přetěžování vázacích 

prostředků nebo zdvihacího zařízení? 

 Ne 

Nejsou zaměstnanci pracující nebo pohybující se v prostoru 

zdvihacího zařízení ohroženi pádem přepravovaného břemene? 

Ano  

Nejsou zaměstnanci pracující nebo pohybující se v prostoru 

zdvihacího zařízení ohroženi zakopnutím o vázací prostředek (např. 

o popruhy)? 

Ano  

Nejsou zaměstnanci pracující se zdvihacím zařízením vystavováni 

nepřijatelným pracovním polohám 

Ano  

Nejsou nesprávně stanoveny hmotnosti břemene?  Ne 

Nelze použít nesprávné použití háků nebo vázacích prostředků?  Ne 

 

Tabulka č.10: Checklist posouzení průvodní technické dokumentace dle přílohy č. 1, 

článek 1.7.4 NV č. 176/2008 Sb., pro vyvrtávací stroj LOCH 

Číslo Požadavek 
Splněno 

Ano Ne NR 

1 
Je návod k používání v jazyce členského státu, ve kterém 

je strojní zařízení uváděno na trh nebo do provozu? 

Ano 
  

2 
Jsou dodrženy obecné zásady pro vypracování návodu k 

používání? 

Ano 
  

3 
Obsahuje návod k používání obchodní firmu a úplnou 

adresu výrobce a jeho zplnomocněného zástupce? 

Ano 
  

4 Obsahuje návod k používání označení strojního zařízení? Ano   

5 

Obsahuje návod k používání ES prohlášení o shodě nebo 

doklad obsahující stejné údaje, které nemusí obsahovat 

výrobní číslo a podpis? 

Ano 

  

6 
Obsahuje návod k používání obecný popis strojního 

zařízení? 

Ano 
  

7 

Obsahuje návod k používání nákresy, schémata, popisy a 

vysvětlivky nezbytné pro používání a pro kontrolu jeho 

správného fungování? 

Ano 

  

8 Obsahuje návod k používání popis stanovišť obsluhy? Ano   

9 
Obsahuje návod k používání popis předpokládaného 

použití strojního zařízení? 

Ano 
  

10 
Obsahuje návod k používání výstrahy týkající se 

nepřípustných způsobů použití? 

Ano 
  

11 
Obsahuje návod k používání pokyny k montáži, instalaci 

a připojení, včetně nákresů a schémat? 

Ano 
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12 
Obsahuje návod k používání pokyny k instalaci a 

montáži zařízení ke snížení hluku nebo vibrací? 
  NR 

13 

Obsahuje návod k používání pokyny k uvedení do 

provozu a používání strojního zařízení a v případě 

potřeby pokyny pro odbornou přípravu obsluhy? 

Ano   

14 
Obsahuje návod k používání informace o zbytkových 

rizicích? 
Ano   

15 

Obsahuje návod k používání pokyny týkající se 

ochranných opatření, které musí přijmout uživatel, včetně 

přidělení OOPP? 

Ano 

  

16 
Obsahuje návod k používání základní vlastnosti nástrojů, 

kterými může být strojní zařízení vybaveno? 

Ano 
  

17 
Obsahuje návod k používání podmínky pro zajištění 

stability strojního zařízení? 

Ano 
  

18 
Obsahuje návod k používání pokyny pro zajištění 

bezpečné dopravy, manipulace a skladování? 

Ano 
  

19 
Obsahuje návod k používání postup pro případ havárie 

nebo poruchy strojního zařízení? 

Ano 
  

20 
Obsahuje návod k používání popis operací při seřizování 

a údržbě? 

Ano 
  

21 

Obsahuje návod k používání pokyny k bezpečnému 

provádění seřizování a údržby včetně ochranných 

opatření? 

Ano 

  

22 Obsahuje návod k používání specifikace náhradních dílů? Ano   

23 
Obsahuje návod k používání informace o emisích hluku 

šířícího se vzduchem? 

Ano 
  

24 
Obsahuje návod k používání informace o záření, kterému 

je vystavena obsluha a ohrožené osoby? 
  NR 

25 
Není prodejní dokumentace v rozporu s návodem k 

používání? 
  NR 

NR - Požadavek není aplikovatelný vzhledem ke konstrukci a účelu používání strojního 

zařízení. 

 

Tabulka č.11: Checklist splnění základních požadavků NV č. 176/2008 Sb., pro 

vyvrtávací stroj LOCH 

 

Článek 

Splněno 

přílohy 

č. 1 

Ověření základního požadavku 

Splněno 

Technický předpis / 

poznámka Ano Ne NR 

1.1.2 

Jsou při konstrukci strojního 

zařízení dodrženy zásady 

zajišťování bezpečnosti? 

Ano    

1.1.3 

Jsou použity materiály a výrobky, 

které neohrožují zdraví nebo 

bezpečnost osob? 

 Ne  

Strojní zařízení není 

vybaveno prostředky 

na odčerpání 

uniklého oleje ze 

záchytné vany. 

1.1.4 Je strojní zařízení dostatečně Ano    
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osvětleno? 

1.1.5 
Je konstrukcí strojního zařízení 

umožněna bezpečná manipulace? 
Ano    

1.1.6 

Jsou dodrženy při konstrukci 

strojního zařízení základní 

ergonomické zásady? 

Ano    

1.1.7 

Je stanoviště obsluhy navrženo a 

konstruováno tak, aby poskytovalo 

dobré pracovní podmínky pro 

obsluhu a ochranu před 

předvídatelným nebezpečím? 

  NR  

1.1.8 
Je pracoviště vybaveno vhodným 

sedadlem? 
  NR  

1.1.9 

Jsou ovládací systémy navrženy a 

konstruovány tak, aby nedocházelo 

k nebezpečným situacím? 

Ano    

1.2.1 

Jsou ovládací systémy navrženy a 

konstruovány tak, aby nedocházelo 

k nebezpečným situacím? 

 Ne  

Blokování dveří 

ochranného krytu 

pod odstředivkou 

třísek je vyřazeno. 

1.2.2 

Jsou splněny požadavky na 

provedení a umístění ovládacích 

zařízení? 

 Ne  

Hlavní vypínač 

strojního zařízení 

není zřetelně 

označen. 

1.2.3 

Je strojní zařízení spouštěno pouze 

záměrným působením na ovládací 

zařízení, které je k tomu určeno? 

Ano    

1.2.4.1 

Je strojní zařízení vybaveno 

ovládacím zařízením, kterým může 

být bezpečně a úplně zastaveno? 

Ano    

1.2.4.2 

Je-li použito zastavení, které 

nepřerušuje přívod energie k 

pohonům, je jeho stav sledován a 

udržován? 

Ano    

1.2.4.3 

Je strojní zařízení vybaveno 

zařízením nouzového zastavení, 

které umožňuje odvrácení 

skutečného nebo hrozícího 

nebezpečí? 

Ano    

1.2.4.4 

Umožňuje ovládací zařízení 

zastavení souvisejících zařízení při 

jejich společné činnosti? 

  NR  

1.2.5 

Jsou dodrženy požadavky na 

používání a volbu různých 

pracovních režimů? 

Ano    

1.2.6 

Nevedou změny v dodávce energie 

do strojního zařízení (přerušení, 

obnova, kolísání) k nebezpečným 

situacím? 

Ano    
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1.3.1 

Je strojní zařízení, jeho součásti a 

příslušenství dostatečně stabilní 

bez rizika převrácení? 

Ano    

1.3.2 

Jsou části strojního zařízení a jejich 

spoje konstruovány tak, aby 

vydržely namáhání, kterému jsou 

vystaveny při používání? 

Ano    

1.3.3 

Je zabráněno rizikům způsobeným 

padajícími nebo vymrštěnými 

předměty? 

Ano    

1.3.4 
Je zabráněno rizikům způsobeným 

ostrými hranami a rohy? 
Ano    

1.3.5 

Je možné samostatné použití každé 

části kombinovaného strojního 

zařízení, aniž by ostatní vytvářely 

riziko? 

  NR  

1.3.6 

Umožňuje strojní zařízení 

bezpečnou volbu a nastavení 

provozních podmínek? 

Ano    

1.3.7 

Jsou provedena dostatečná opatření 

pro vyloučení nebo snížení rizik 

způsobených pohybujícími se 

částmi stroje? 

Ano    

1.3.8 

Jsou ochranné kryty nebo ochranná 

zařízení určená k ochraně před 

pohybujícími se částmi zvolená 

podle druhu rizika? 

Ano    

1.3.8.1 

Jsou splněny požadavky na 

ochranné kryty nebo ochranná 

zařízení pro ochranu před riziky 

spojenými s pohybujícími se částmi 

podílejícími se přímo na pracovním 

procesu? 

Ano 

 
   

1.3.8.2 

Jsou splněny požadavky na 

ochranné kryty pohybujících se 

částí převodů? 

Ano    

1.3.9 
Je zabráněno neřízenému pohybu 

po zastavení strojního zařízení? 
Ano    

1.4.1 

Jsou splněny obecné požadavky na 

ochranné kryty a na ochranná 

zařízení? 

Ano    

1.4.2.1 
Jsou splněny požadavky na pevné 

ochranné kryty? 
Ano    

1.4.2.2 

Jsou splněny požadavky na 

snímatelné ochranné kryty se 

zajištěním? 

  NR  

1.4.2.3 

Jsou splněny požadavky na 

nastavitelné ochranné kryty 

omezující přístup? 

  NR  
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1.4.3 
Jsou splněny požadavky na 

ochranná zařízení? 
Ano    

1.5.1 
Jsou dodrženy požadavky na 

bezpečnost elektrického zařízení? 
 Ne  

Některá místa pro 

připojení ochranného 

vodiče nejsou 

označena. Přívodní 

svorkovnice není 

označena výstražnou 

značkou „Pozor pod 

napětím i při 

vypnutém hlavním 

vypínači“. 

1.5.2 
Je zajištěna ochrana před statickou 

elektřinou? 
Ano    

1.5.3 

Jsou vyloučená nebezpečí spojená s 

jinými než elektrickými zdroji 

energie? 

  NR  

1.5.4 
Je zabráněno riziku chybné 

instalace? 
Ano    

1.5.5 

Jsou provedena opatření pro 

vyloučení rizik způsobených 

extrémně vysokou nebo nízkou 

teplotou částí strojního zařízení 

nebo materiálu? 

  NR  

1.5.6 

Je strojní zařízení navrženo a 

konstruováno tak, aby bylo 

zabráněno nebezpečí vzniku 

požáru? 

Ano    

1.5.7 

Je strojní zařízení navrženo a 

konstruováno tak, aby bylo 

zabráněno nebezpečí výbuchu? 

  NR  

1.5.8 

Jsou rizika, která jsou způsobená 

emisí hluku šířícího se vzduchem, 

snížena na nejnižší možnou 

úroveň? 

Ano    

1.5.9 

Jsou rizika, která jsou způsobená 

vibracemi strojního zařízení, 

snížena na nejnižší možnou 

úroveň? 

Ano    

1.5.10 

Jsou emise záření pocházející ze 

strojního zařízení vyloučeny nebo 

sníženy na úroveň, která nemá na 

osoby nepříznivé účinky? 

  NR  

1.5.11 

Je strojní zařízení konstruováno 

tak, aby vnější záření 

neovlivňovalo jeho činnost? 

  NR  

1.5.12 
Jsou dodrženy požadavky pro 

používání laserových zařízení? 
  NR  

1.5.13 Je strojní zařízení konstruováno   NR  
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tak, aby se předešlo riziku 

vdechnutí nebo polknutí 

nebezpečných materiálů a látek, 

jejich kontaktu s kůží, očima a 

sliznicemi? 

1.5.14 

Je strojní zařízení vybaveno 

prostředky, které zabrání, aby v 

něm ohrožená osoba zůstala 

uzavřena? 

  NR  

1.5.15 

Je strojní zařízení konstruováno 

tak, aby chránilo osoby před 

uklouznutím, zakopnutím nebo 

pádem? 

Ano    

1.5.16 
Je strojní zařízení chráněno 

protiúderu blesku? 
  NR  

1.6.1 

Jsou splněny podmínky pro 

bezpečné provádění údržby 

strojního zařízení? 

Ano    

1.6.2 

Je zajištěn bezpečný přístup pro 

provádění obsluhy, seřizování nebo 

údržby strojního zařízení? 

Ano    

1.6.3 

Je zajištěna možnost bezpečného 

odpojení strojního zařízení od 

všech zdrojů energie? 

Ano    

1.6.4 
Je možné provést snadno a 

bezpečně zásah obsluhy? 
Ano    

1.6.5 
Je strojní zařízení možno bezpečně 

čistit? 
Ano    

1.7.1 

Jsou informace a výstrahy snadno 

srozumitelné a jsou v jazyce, 

kterým obsluha strojního zařízení 

rozumí? 

 Ne  

Blokované servisní 

dveře nejsou 

označeny výstražnou 

značkou „Neotvírej 

za chodu“. 

1.7.1.1 

Jsou informace nezbytné pro 

ovládání strojního zařízení a 

prostředky interaktivní komunikace 

(zobrazovací jednotky) 

jednoznačné a srozumitelné? 

Ano    

1.7.1.2 

Je strojní zařízení vybaveno 

vhodným akustickým nebo 

světelným výstražným zařízením? 

Ano    

1.7.2 
Je dostatečně zajištěna ochrana 

proti zbytkovým rizikům? 
Ano    

1.7.3 

Je strojní zařízení viditelně, čitelně 

a nesmazatelně označeno 

požadovanými údaji? 

Ano    

 

Tabulka č.12: Checklist splnění základních požadavků NV č. 378/2001 Sb., pro strojní 

zařízení universální hrotový soustruh SUA 100 Numeric. 
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Poř. 

číslo 

Minimální požadavky 

dle NV č. 378/2001 Sb. 
Vyjádření 

Hodnocení 

Ano/Ne/NR 

1 § 3 odst. 1 písm. a) Používání 

zařízení k účelům a za 

podmínek, pro které je určeno, 

v souladu s provozní 

dokumentací. 

TECHNICKÁ 

DOKUMENTACE – ZPŮSOB 

POUŽÍVÁNÍ 

- univerzální hrotový soustruh 

SUA 100 Numeric - návod k 

obsluze (11/2007). 

Ano 

2 § 3 odst. 1 písm. b) 

Zaměstnavatelem stanovený 

bezpečný přístup obsluhy 

k zařízení a dostatečný 

manipulační prostor se 

zřetelem na technologický 

proces a organizaci práce, 

umožňující bezpečné 

používání zařízení. 

BEZPEČNÝ PŘÍSTUP 

- není udržován dostatečný 

volný prostor pro přístup k 

rozvaděči stroje. 

Ne 

3 § 3 odst. 1 písm. c) Přivádění 

nebo odvádění všech forem 

energií a látek, užívaných nebo 

vyráběných, bezpečným 

způsobem. 

PŘIVÁDĚNÍ NEBO 

ODVÁDĚNÍ VŠECH FOREM 

ENERGIÍ 

A LÁTEK 

 Ano 

4 § 3 odst. 1 písm. d) Vybavení 

zařízení zábranou nebo 

ochranným zařízením nebo 

přijetí opatření tam, kde 

existuje riziko kontaktu nebo 

zachycení zaměstnance 

pohybujícími se částmi 

pracovního zařízení nebo pádu 

břemene. 

ZÁBRANA NEBO 

OCHRANNÉ ZAŘÍZENÍ PŘED 

ZACHYCENÍM 

 Ano 

5 § 3 odst. 1 písm. e) Montování 

a demontování zařízení za 

bezpečných podmínek 

v souladu s návodem dodaným 

výrobcem, nebo není-li návod 

výrobce k dispozici, návodem 

stanoveným zaměstnavatelem. 

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ 

PODLE NÁVODU 

 Ano 
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6 § 3 odst. 1 písm. f)Ochrana 

zaměstnance proti 

nebezpečnému dotyku u 

zařízení pod napětím a před 

jevy vyvolanými účinky 

elektřiny. 

OCHRANA PŘED 

NEBEZPEČNÝM DOTYKEM 

– ÚČINKY ELEKTŘINY 

- v rámci inspekce bylo 

provedeno ověření spojitosti 

ochranného obvodu Rp = 0,02 

W (_U = 0,2 V, I = 15,0 A). 

- nevhodně vedený, 

neupevněný kabel v zadní 

části stroje, má poškozenou 

chráničku,  

- neupevněný konektor XC3B 

na rozvaděči stroje (možnost 

poškození, případně 

zkratování přívodních 

vodičů). 

Ne 

7 § 3 odst. 1 písm. g) Ochrana 

zařízení, které může být 

vystaveno účinkům 

atmosférické elektřiny, 

zejména zasažení bleskem. 

ATMOSFÉRICKÉ ÚČINKY – 

BLESK 

 NR 

8 § 3 odst. 1 písm. h) Umístění 

ovládacích prvků ovlivňujících 

bezpečnost provozu zařízení 

mimo nebezpečné prostory, 

bezpečné ovládání, a to i v 

případě jejich poruchy nebo 

poškození dobrá viditelnost, 

rozpoznatelnost a v určených 

případech příslušné označení; 

nemohou-li být ovládací prvky 

z technických důvodů 

umístěny mimo nebezpečné 

prostory, nesmí být jejich 

ovládání zdrojem nebezpečí, a 

to ani v důsledku nahodilého 

úkonu. 

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH 

PRVKŮ 

 Ano 

9 § 3 odst. 1 písm. i) Spouštění 

zařízení pouze záměrným 

úkonem obsluhy pomocí 

ovládače, který je k tomu účelu 

určen. 

SPOUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ 

 Ano 

10 § 3 odst. 1 písm. j) 

Vybavení ovládačem pro úplné 

bezpečné zastavení; v době, 

kdy se zařízení nepoužívá, jeho 

vypnutí a ve stanovených 

případech jeho odpojení od 

 Ano 
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zdrojů energií a zabezpečení. 

BEZPEČNÉ ZASTAVENÍ, 

POPŘÍPADĚ ODPOJENÍ 

ENERGIE 

11 § 3 odst. 1 písm. k) Vybavení 

ovládačem pro nouzové 

zastavení, který zablokuje 

spouštěcí ovládače tam, kde je 

to nutné; současně se 

zastavením chodu zařízení 

nebo jeho nebezpečné části se 

musí vypnout přívody energií 

k jeho pohonům, s výjimkou 

případů, kdyby tím došlo k 

ohrožení života nebo zdraví 

zaměstnanců. 

NOUZOVÉ ZASTAVENÍ 

- málo výrazné žluté pozadí u 

jednoho z tlačítek nouzového 

zastavení. 

Ne 

12 § 3 odst. 1 písm. l) Vybavení 

zařízení zřetelně 

identifikovatelnými zařízeními 

pro jeho odpojení od všech 

zdrojů energií; následné 

připojení zařízení ke zdrojům 

energie nesmí představovat pro 

zaměstnance žádné riziko. 

HLAVNÍ VYPÍNAČ, 

SPUŠTĚNÍ STROJE PO 

OBNOVĚ NAPÁJECÍHO 

NAPĚTÍ 

 Ano 

13 § 3 odst. 1 písm. m) Vybavení 

pracoviště, kde je umístěno 

zařízení, ovládači k zastavení 

některého nebo všech zařízení 

v závislosti na druhu rizika. 

VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ, 

NOUZOVÉ VYPNUTÍ 

 NR 

14 § 3 odst. 1 písm. n) Upevnění, 

ukotvení nebo zajištění 

zařízení nebo jeho části 

vhodným 

způsobem, je-li to nutné pro 

bezpečný provoz a používání. 

UKOTVENÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ 

 Ano 

15 § 3 odst. 1 písm. o) 

Neohrožování zaměstnance 

rizikovými faktory, například 

hlukem, vibracemi nebo 

teplotami, které vyvíjí zařízení. 

RIZIKOVÉ FAKTORY – 

HLUK, VIBRACE, TEPLOTA 

 Ano 
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16 § 3 odst. 1 písm. p) V případě 

potřeby označení výstražnými 

nebo informačními značkami, 

sděleními, značením nebo 

signalizací, které jsou 

srozumitelné, mají 

jednoznačný charakter a nesmí 

být poškozovány běžným 

provozem zařízení. 

OZNAČENÍ, ZNAČKY, 

SDĚLENÍ, SIGNALIZACE 

 Ano 

17 § 3 odst. 1 písm. r) Vybavení vhodným ochranným zařízením před ohrožením 

života a poškozením zdraví tak, aby chránilo zaměstnance zejména: 

17.1 § 3 odst. 1 písm. r) 1 před 

padajícími, odlétajícími nebo 

vymrštěnými předměty 

uvolněnými ze zařízení, 

OCHRANNÉ ZAŘÍZENÍ – 

KRYTY 

- odlétávající třísky z horní 

části stroje ohrožují 

pracovníka na vedlejším 

pracovišti (SUI 63). 

Ne 

17.2 § 3 odst. 1 písm. r) 2 před 

rizikem požáru nebo výbuchu s 

následným požárem nebo 

účinků výbušných směsí látek 

vyráběných, užívaných nebo 

skladovaných v zařízení, 

POŽÁR, VÝBUCH S 

NÁSLEDNÝM POŽÁREM 

 Ano 

17.3 § 3 odst. 1 písm. r) 3 před 

nebezpečím vzniklým 

vypouštěním nebo únikem 

plynných, kapalných nebo 

tuhých emisí, 

VYPOUŠTĚNÍ NEBO ÚNIK 

EMISÍ 

 Ano 

17.4 § 3 odst. 1 písm. r) 4 před 

možným poškozením zdraví 

zaměstnance, způsobeným 

zachycením nebo destrukcí 

pohybující se části zařízení. 

OCHRANNÉ ZAŘÍZENÍ PŘED 

ZACHYCENÍM 

 Ano 

18 § 3 odst. 2) Oprava, seřizování, 

úprava, údržba a čištění 

zařízení se provádějí, jen je-li 

zařízení odpojeno od přívodů 

energií; není-li to technicky 

možné, učiní se vhodná 

ochranná opatření.  

OPRAVA, SEŘIZOVÁNÍ, 

ÚPRAVA, ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ 

- univerzální hrotový soustruh 

SUA 100 Numeric - návod k 

obsluze (11/2007). 

Ano 
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ZAŘÍZENÍ PŘI ODPOJENÍ 

ENERGIE 

19 § 3 odst. 3) Obsluha musí mít 

možnost se přesvědčit, že v 

nebezpečných prostorech se 

nenachází žádný zaměstnanec. 

ZJIŠTĚNÍ PŘÍTOMNOSTI V 

NEBEZPEČNÉM PROSTORU 

 Ano 

20 § 3 odst. 4) Ochranné zařízení: 

20.1 § 3 odst. 4 písm. a) musí mít 

pevnou konstrukci odolnou 

proti poškození, 

PROVEDENÍ OCHRANNÉHO 

ZAŘÍZENÍ 

- horkými třískami poškozený 

plášť vodiče ke koncovému 

spínači posuvného krytu. 

Ne 

20.2 § 3 odst. 4 písm. b) musí být 

umístěno v bezpečné 

vzdálenosti od nebezpečného 

prostoru, 

UMÍSTĚNÍ OCHRANNÉHO 

ZAŘÍZENÍ 

 Ano 

20.3 § 3 odst. 4 písm. c) nesmí 

bránit montáži, opravě, údržbě, 

seřizování, manipulaci a 

čištění; 

přístup zaměstnance musí být 

omezen pouze na tu část 

zařízení, kde je prováděna 

činnost, a to pokud možno bez 

sejmutí ochranného zařízení, 

OCHRANNÉ ZAŘÍZENÍ 

NESMÍ BRÁNIT MONTÁŽI, 

OPRAVĚ, ÚDRŽBĚ, 

SEŘIZOVÁNÍ, MANIPULACI 

A ČIŠTĚNÍ 

 Ano 

20.4 § 3 odst. 4 písm. d) nesmí být 

snadno odnímatelné nebo 

odpojitelné, 

PROVEDENÍ KONSTRUKCE 

 Ano 

20.5 § 3 odst. 4 písm. e) nesmí 

omezovat výhled na provoz 

zařízení více, než je nezbytně 

nutné, 

OMEZENÍ VÝHLEDU 

OCHRANNÝM ZAŘÍZENÍM 

 Ano 

21 3 odst. 5, písm. a) Zařízení na 

zdvihání břemen a 

zaměstnanců. 

PŘÍLOHA č. 1 

 NR 

22 § 3 odst. 5, písm. b) Zařízení  NR 
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pro zdvihání a přemisťování 

zavěšených břemen. 

23 § 3 odst. 5, písm. c) Pojízdná 

zařízení. 

PŘÍLOHA č. 3 

 NR 

24 § 3 odst. 5, písm. d) Zařízení 

pro plynulou dopravu nákladů. 

PŘÍLOHA č. 4 

 NR 

 

Tabulka č. 13: Checklist splnění základních požadavků NV č. 378/2001 Sb., pro strojní 

zařízení hrotový soustruh SUI63 RP. 

Poř. 

číslo 

Minimální požadavky 

dle NV č. 378/2001 Sb. 
Vyjádření 

Hodnocení 

Ano/Ne/NR 

1 § 3 odst. 1 písm. a) Používání 

zařízení k účelům a za 

podmínek, pro které je určeno, 

v souladu s provozní 

dokumentací. 

TECHNICKÁ 

DOKUMENTACE – ZPŮSOB 

POUŽÍVÁNÍ 

- nebyla předložena průvodní 

technická dokumentace stroje. 

Ne 

2 § 3 odst. 1 písm. b) 

Zaměstnavatelem stanovený 

bezpečný přístup obsluhy 

k zařízení a dostatečný 

manipulační prostor se zřetelem 

na technologický proces a 

organizaci práce, umožňující 

bezpečné používání zařízení. 

BEZPEČNÝ PŘÍSTUP 

- uvolněná (nepřišroubovaná) 

část plechové záchytné vany. 

Ne 

3 § 3 odst. 1 písm. c) Přivádění 

nebo odvádění všech forem 

energií a látek, užívaných nebo 

vyráběných, bezpečným 

způsobem. 

PŘIVÁDĚNÍ NEBO 

ODVÁDĚNÍ VŠECH FOREM 

ENERGIÍ 

A LÁTEK 

 Ano 

4 § 3 odst. 1 písm. d) Vybavení 

zařízení zábranou nebo 

ochranným zařízením nebo 

přijetí opatření tam, kde existuje 

riziko kontaktu nebo zachycení 

zaměstnance pohybujícími se 

částmi pracovního zařízení nebo 

pádu břemene. 

ZÁBRANA NEBO OCHRANNÉ 

ZAŘÍZENÍ PŘED 

 Ano 
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ZACHYCENÍM 

5 § 3 odst. 1 písm. e) Montování a 

demontování zařízení za 

bezpečných podmínek 

v souladu s návodem dodaným 

výrobcem, nebo není-li návod 

výrobce k dispozici, návodem 

stanoveným zaměstnavatelem. 

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ 

PODLE NÁVODU 

 Ano 

6 § 3 odst. 1 písm. f)Ochrana 

zaměstnance proti 

nebezpečnému dotyku u 

zařízení pod napětím a před 

jevy vyvolanými účinky 

elektřiny. 

OCHRANA PŘED 

NEBEZPEČNÝM DOTYKEM – 

ÚČINKY ELEKTŘINY 

- v rámci inspekce bylo 

provedeno ověření 

spojitosti ochranného obvodu  

Rp = 0,02 W (_U = 0,2 V, I = 

14,7 A). 

- částečně poškozená izolace 

propojovacích vodičů v 

rozvaděči stroje, 

- občas dochází k výpadkům 

jističe FQ 5, 

- poškozené zaústění kabelu do 

vývodky, 

- v rámci provádění údržby je 

potřeba vyčistit rozvaděč el. 

zařízení stroje. 

Ne 

7 § 3 odst. 1 písm. g) Ochrana 

zařízení, které může být 

vystaveno účinkům 

atmosférické elektřiny, zejména 

zasažení bleskem. 

ATMOSFÉRICKÉ ÚČINKY – 

BLESK 

 NR 

8 § 3 odst. 1 písm. h) Umístění 

ovládacích prvků ovlivňujících 

bezpečnost provozu zařízení 

mimo nebezpečné prostory, 

bezpečné ovládání, a to i v 

případě jejich poruchy nebo 

poškození dobrá viditelnost, 

rozpoznatelnost a v určených 

případech příslušné označení; 

nemohou-li být ovládací prvky 

z technických důvodů umístěny 

mimo nebezpečné prostory, 

nesmí být jejich ovládání 

zdrojem nebezpečí, a to ani v 

důsledku nahodilého úkonu. 

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH 

PRVKŮ 

 Ano 

9 § 3 odst. 1 písm. i) Spouštění  Ano 
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zařízení pouze záměrným 

úkonem obsluhy pomocí 

ovládače, který je k tomu účelu 

určen. 

SPOUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ 

10 § 3 odst. 1 písm. j) 

Vybavení ovládačem pro úplné 

bezpečné zastavení; v době, kdy 

se zařízení nepoužívá, jeho 

vypnutí a ve stanovených 

případech jeho odpojení od 

zdrojů energií a zabezpečení. 

BEZPEČNÉ ZASTAVENÍ, 

POPŘÍPADĚ ODPOJENÍ 

ENERGIE 

 Ano 

11 § 3 odst. 1 písm. k) Vybavení 

ovládačem pro nouzové 

zastavení, který zablokuje 

spouštěcí ovládače tam, kde je 

to nutné; současně se 

zastavením chodu zařízení nebo 

jeho nebezpečné části se musí 

vypnout přívody energií k jeho 

pohonům, s výjimkou případů, 

kdyby tím došlo k ohrožení 

života nebo zdraví 

zaměstnanců. 

NOUZOVÉ ZASTAVENÍ 

- málo výrazné žluté pozadí u 

jednoho z tlačítek nouzového 

zastavení. 

Ne 

12 § 3 odst. 1 písm. l) Vybavení 

zařízení zřetelně 

identifikovatelnými zařízeními 

pro jeho odpojení od všech 

zdrojů energií; následné 

připojení zařízení ke zdrojům 

energie nesmí představovat pro 

zaměstnance žádné riziko. 

HLAVNÍ VYPÍNAČ, SPUŠTĚNÍ 

STROJE PO OBNOVĚ 

NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ 

 Ano 

13 § 3 odst. 1 písm. m) Vybavení 

pracoviště, kde je umístěno 

zařízení, ovládači k zastavení 

některého nebo všech zařízení v 

závislosti na druhu rizika. 

VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ, 

NOUZOVÉ VYPNUTÍ 

 NR 

14 § 3 odst. 1 písm. n) Upevnění, 

ukotvení nebo zajištění zařízení 

nebo jeho části vhodným 

způsobem, je-li to nutné pro 

 Ano 
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bezpečný provoz a používání. 

UKOTVENÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ 

15 § 3 odst. 1 písm. o) 

Neohrožování zaměstnance 

rizikovými faktory, například 

hlukem, vibracemi nebo 

teplotami, které vyvíjí zařízení. 

RIZIKOVÉ FAKTORY – HLUK, 

VIBRACE, TEPLOTA 

 Ano 

16 § 3 odst. 1 písm. p) V případě 

potřeby označení výstražnými 

nebo informačními značkami, 

sděleními, značením nebo 

signalizací, které jsou 

srozumitelné, mají jednoznačný 

charakter a nesmí být 

poškozovány běžným provozem 

zařízení. 

OZNAČENÍ, ZNAČKY, 

SDĚLENÍ, SIGNALIZACE 

- kryt, za kterým je umístěn 

převod klínovými řemeny, není 

označen výstražnou značkou 

upozorňující na nebezpečí 

vtažení. 

Ne 

17 § 3 odst. 1 písm. r) Vybavení vhodným ochranným zařízením před ohrožením 

života a poškozením zdraví tak, aby chránilo zaměstnance zejména: 

17.1 § 3 odst. 1 písm. r) 1 před 

padajícími, odlétajícími nebo 

vymrštěnými předměty 

uvolněnými ze zařízení, 

OCHRANNÉ ZAŘÍZENÍ – 

KRYTY 

- stroj není opatřen 

nastavitelným krytem proti 

odlétávajícím třískám,- stroj 

není opatřen zástěnou bránící 

odlétávání třísek otvorem ve zdi 

do vedlejší haly. 

Ne 

17.2 § 3 odst. 1 písm. r) 2 před 

rizikem požáru nebo výbuchu s 

následným požárem nebo 

účinků výbušných směsí látek 

vyráběných, užívaných nebo 

skladovaných v zařízení, 

POŽÁR, VÝBUCH S 

NÁSLEDNÝM POŽÁREM 

 Ano 

17.3 § 3 odst. 1 písm. r) 3 před 

nebezpečím vzniklým 

vypouštěním nebo únikem 

plynných, kapalných nebo 

tuhých emisí, 

VYPOUŠTĚNÍ NEBO ÚNIK 

EMISÍ 

 Ano 

17.4 § 3 odst. 1 písm. r) 4 před 

možným poškozením zdraví 

zaměstnance, způsobeným 

zachycením nebo destrukcí 

pohybující se části zařízení. 

OCHRANNÉ ZAŘÍZENÍ PŘED 

- stroj nemá namontovaný kryt 

sklíčidla. 

Ne 
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ZACHYCENÍM 

18 § 3 odst. 2) Oprava, seřizování, 

úprava, údržba a čištění zařízení 

se provádějí, jen je-li zařízení 

odpojeno od přívodů energií; 

není-li to technicky možné, 

učiní se vhodná ochranná 

opatření.  

OPRAVA, SEŘIZOVÁNÍ, 

ÚPRAVA, ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ 

ZAŘÍZENÍ PŘI ODPOJENÍ 

ENERGIE 

- schéma elektrického zařízení 

stroje není k dispozici. 

Ne 

19 § 3 odst. 3) Obsluha musí mít 

možnost se přesvědčit, že v 

nebezpečných prostorech se 

nenachází žádný zaměstnanec. 

ZJIŠTĚNÍ PŘÍTOMNOSTI V 

NEBEZPEČNÉM PROSTORU 

 Ano 

20 § 3 odst. 4) Ochranné zařízení: 

20.1 § 3 odst. 4 písm. a) musí mít 

pevnou konstrukci odolnou 

proti poškození, 

PROVEDENÍ OCHRANNÉHO 

ZAŘÍZENÍ 

- uvolněné pevné kryty (chybí 

šrouby). 

Ne 

20.2 § 3 odst. 4 písm. b) musí být 

umístěno v bezpečné 

vzdálenosti od nebezpečného 

prostoru, 

UMÍSTĚNÍ OCHRANNÉHO 

ZAŘÍZENÍ 

 Ano 

20.3 § 3 odst. 4 písm. c) nesmí bránit 

montáži, opravě, údržbě, 

seřizování, manipulaci a čištění; 

přístup zaměstnance musí být 

omezen pouze na tu část 

zařízení, kde je prováděna 

činnost, a to pokud možno bez 

sejmutí ochranného zařízení, 

OCHRANNÉ ZAŘÍZENÍ 

NESMÍ BRÁNIT MONTÁŽI, 

OPRAVĚ, ÚDRŽBĚ, 

SEŘIZOVÁNÍ, MANIPULACI A 

ČIŠTĚNÍ 

 Ano 

20.4 § 3 odst. 4 písm. d) nesmí být 

snadno odnímatelné nebo 

odpojitelné, 

PROVEDENÍ KONSTRUKCE 

 Ano 

20.5 § 3 odst. 4 písm. e) nesmí 

omezovat výhled na provoz 

 Ano 
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zařízení více, než je nezbytně 

nutné, 

OMEZENÍ VÝHLEDU 

OCHRANNÝM ZAŘÍZENÍM 

21 3 odst. 5, písm. a) Zařízení na 

zdvihání břemen a 

zaměstnanců. 

PŘÍLOHA č. 1 

 NR 

22 § 3 odst. 5, písm. b) Zařízení 

pro zdvihání a přemisťování 

zavěšených břemen. 

 NR 

23 § 3 odst. 5, písm. c) Pojízdná 

zařízení. 

PŘÍLOHA č. 3 

 NR 

24 § 3 odst. 5, písm. d) Zařízení 

pro plynulou dopravu nákladů. 

PŘÍLOHA č. 4 

 NR 

 

Tabulka č.14: Checklist splnění základních požadavků NV č. 378/2001 Sb., pro strojní 

zařízení hrotový soustruh SU 90. 

Poř. 

číslo 

Minimální požadavky 

dle NV č. 378/2001 Sb. 
Vyjádření 

Hodnocení 

Ano/Ne/NR 

1 § 3 odst. 1 písm. a) Používání 

zařízení k účelům a za podmínek, 

pro které je určeno, v souladu s 

provozní dokumentací. 

TECHNICKÁ DOKUMENTACE 

– ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ 

- univerzální hrotový soustruh 

SU-90technický pasport, 

návod k obsluze. 

Ano 

2 § 3 odst. 1 písm. b) 

Zaměstnavatelem stanovený 

bezpečný přístup obsluhy 

k zařízení a dostatečný 

manipulační prostor se zřetelem 

na technologický proces a 

organizaci práce, umožňující 

bezpečné používání zařízení. 

BEZPEČNÝ PŘÍSTUP 

 Ano 

3 § 3 odst. 1 písm. c) Přivádění 

nebo odvádění všech forem 

energií a látek, užívaných nebo 

vyráběných, bezpečným 

způsobem. 

PŘIVÁDĚNÍ NEBO ODVÁDĚNÍ 

VŠECH FOREM ENERGIÍ 

A LÁTEK 

- kabelové koryto mezi 

rozvaděčem a strojem 

představuje překážku 

s rizikem zakopnutí a není 

odolné proti poškození při 

nášlapu  

Ne 

4 § 3 odst. 1 písm. d) Vybavení 

zařízení zábranou nebo 

ochranným zařízením nebo přijetí 

opatření tam, kde existuje riziko 

 Ano 
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kontaktu nebo zachycení 

zaměstnance pohybujícími se 

částmi pracovního zařízení nebo 

pádu břemene. 

ZÁBRANA NEBO OCHRANNÉ 

ZAŘÍZENÍ PŘED ZACHYCENÍM 

5 § 3 odst. 1 písm. e) Montování a 

demontování zařízení za 

bezpečných podmínek v souladu 

s návodem dodaným výrobcem, 

nebo není-li návod výrobce k 

dispozici, návodem stanoveným 

zaměstnavatelem. 

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ 

PODLE NÁVODU 

- univerzální hrotový soustruh 

SU-90technický pasport, 

návod k obsluze. 

ano 

6 § 3 odst. 1 písm. f)Ochrana 

zaměstnance proti nebezpečnému 

dotyku u zařízení pod napětím a 

před jevy vyvolanými účinky 

elektřiny. 

OCHRANA PŘED 

NEBEZPEČNÝM DOTYKEM – 

ÚČINKY ELEKTŘINY 

- v rámci inspekce bylo 

provedeno ověření 

spojitosti ochranného obvodu  

Rp = 0,02 W ( U = 0,2 V, I = 

14,9 A). 

- přívodní svorkovnice 

v rozvaděči elektrického 

zařízení stroje, která je pod 

napětím i při vypnutém 

hlavním vypínači není 

chráněna před náhodným 

dotykem. 

Ne 

7 § 3 odst. 1 písm. g) Ochrana 

zařízení, které může být 

vystaveno účinkům atmosférické 

elektřiny, zejména zasažení 

bleskem. 

ATMOSFÉRICKÉ ÚČINKY – 

BLESK 

 NR 

8 § 3 odst. 1 písm. h) Umístění 

ovládacích prvků ovlivňujících 

bezpečnost provozu zařízení 

mimo nebezpečné prostory, 

bezpečné ovládání, a to i v 

případě jejich poruchy nebo 

poškození dobrá viditelnost, 

rozpoznatelnost a v určených 

případech příslušné označení; 

nemohou-li být ovládací prvky z 

technických důvodů umístěny 

mimo nebezpečné prostory, 

nesmí být jejich ovládání 

zdrojem nebezpečí, a to ani v 

důsledku nahodilého úkonu. 

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH 

- nepoužívané a odpojené 

mikrospínače na ovládací 

páce. 

Ne 
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PRVKŮ 

9 § 3 odst. 1 písm. i) Spouštění 

zařízení pouze záměrným 

úkonem obsluhy pomocí 

ovládače, který je k tomu účelu 

určen. 

SPOUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ 

 Ano 

10 § 3 odst. 1 písm. j) 

Vybavení ovládačem pro úplné 

bezpečné zastavení; v době, kdy 

se zařízení nepoužívá, jeho 

vypnutí a ve stanovených 

případech jeho odpojení od 

zdrojů energií a zabezpečení. 

BEZPEČNÉ ZASTAVENÍ, 

POPŘÍPADĚ ODPOJENÍ 

ENERGIE 

- hlavní vypínač stroje není 

uzamykatelný. 

Ne 

11 § 3 odst. 1 písm. k) Vybavení 

ovládačem pro nouzové 

zastavení, který zablokuje 

spouštěcí ovládače tam, kde je to 

nutné; současně se zastavením 

chodu zařízení nebo jeho 

nebezpečné části se musí vypnout 

přívody energií k jeho pohonům, 

s výjimkou případů, kdyby tím 

došlo k ohrožení života nebo 

zdraví zaměstnanců. 

NOUZOVÉ ZASTAVENÍ 

 Ano 

12 § 3 odst. 1 písm. l) Vybavení 

zařízení zřetelně 

identifikovatelnými zařízeními 

pro jeho odpojení od všech 

zdrojů energií; následné připojení 

zařízení ke zdrojům energie 

nesmí představovat pro 

zaměstnance žádné riziko. 

HLAVNÍ VYPÍNAČ, SPUŠTĚNÍ 

STROJE PO OBNOVĚ 

NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ 

 Ano 

13 § 3 odst. 1 písm. m) Vybavení 

pracoviště, kde je umístěno 

zařízení, ovládači k zastavení 

některého nebo všech zařízení v 

závislosti na druhu rizika. 

VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ, 

NOUZOVÉ VYPNUTÍ 

 NR 

14 § 3 odst. 1 písm. n) Upevnění, 

ukotvení nebo zajištění zařízení 

nebo jeho části vhodným 

 Ano 
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způsobem, je-li to nutné pro 

bezpečný provoz a používání. 

UKOTVENÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ 

15 § 3 odst. 1 písm. o) 

Neohrožování zaměstnance 

rizikovými faktory, například 

hlukem, vibracemi nebo 

teplotami, které vyvíjí zařízení. 

RIZIKOVÉ FAKTORY – HLUK, 

VIBRACE, TEPLOTA 

 Ano 

16 § 3 odst. 1 písm. p) V případě 

potřeby označení výstražnými 

nebo informačními značkami, 

sděleními, značením nebo 

signalizací, které jsou 

srozumitelné, mají jednoznačný 

charakter a nesmí být 

poškozovány běžným provozem 

zařízení. 

OZNAČENÍ, ZNAČKY, 

SDĚLENÍ, SIGNALIZACE 

- místo pro připojení 

ochranného vodiče ke kostře 

stroje není označeno značkou 

Ne 

17 § 3 odst. 1 písm. r) Vybavení vhodným ochranným zařízením před ohrožením 

života a poškozením zdraví tak, aby chránilo zaměstnance zejména: 

17.1 § 3 odst. 1 písm. r) 1 před 

padajícími, odlétajícími nebo 

vymrštěnými předměty 

uvolněnými ze zařízení, 

OCHRANNÉ ZAŘÍZENÍ – 

KRYTY 

 Ano 

17.2 § 3 odst. 1 písm. r) 2 před 

rizikem požáru nebo výbuchu s 

následným požárem nebo účinků 

výbušných směsí látek 

vyráběných, užívaných nebo 

skladovaných v zařízení, 

POŽÁR, VÝBUCH S 

NÁSLEDNÝM POŽÁREM 

 Ano 

17.3 § 3 odst. 1 písm. r) 3 před 

nebezpečím vzniklým 

vypouštěním nebo únikem 

plynných, kapalných nebo tuhých 

emisí, 

VYPOUŠTĚNÍ NEBO ÚNIK 

EMISÍ 

 Ano 

17.4 § 3 odst. 1 písm. r) 4 před 

možným poškozením zdraví 

zaměstnance, způsobeným 

zachycením nebo destrukcí 

pohybující se části zařízení. 

- stroj nemá namontovaný kryt 

sklíčidla. 

Ne 
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OCHRANNÉ ZAŘÍZENÍ PŘED 

ZACHYCENÍM 

18 § 3 odst. 2) Oprava, seřizování, 

úprava, údržba a čištění zařízení 

se provádějí, jen je-li zařízení 

odpojeno od přívodů energií; 

není-li to technicky možné, učiní 

se vhodná ochranná opatření.  

OPRAVA, SEŘIZOVÁNÍ, 

ÚPRAVA, ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ 

ZAŘÍZENÍ PŘI ODPOJENÍ 

ENERGIE 

- univerzální hrotový soustruh 

SU-90 technický pasport, 

návod k obsluze. 

Ano 

19 § 3 odst. 3) Obsluha musí mít 

možnost se přesvědčit, že v 

nebezpečných prostorech se 

nenachází žádný zaměstnanec. 

ZJIŠTĚNÍ PŘÍTOMNOSTI V 

NEBEZPEČNÉM PROSTORU 

 Ano 

20 § 3 odst. 4) Ochranné zařízení: 

20.1 § 3 odst. 4 písm. a) musí mít 

pevnou konstrukci odolnou proti 

poškození, 

PROVEDENÍ OCHRANNÉHO 

ZAŘÍZENÍ 

- uvolněné pevné kryty (chybí 

šrouby). 

Ne 

20.2 § 3 odst. 4 písm. b) musí být 

umístěno v bezpečné vzdálenosti 

od nebezpečného prostoru, 

UMÍSTĚNÍ OCHRANNÉHO 

ZAŘÍZENÍ 

 Ano 

20.3 § 3 odst. 4 písm. c) nesmí bránit 

montáži, opravě, údržbě, 

seřizování, manipulaci a čištění; 

přístup zaměstnance musí být 

omezen pouze na tu část zařízení, 

kde je prováděna činnost, a to 

pokud možno bez sejmutí 

ochranného zařízení, 

OCHRANNÉ ZAŘÍZENÍ NESMÍ 

BRÁNIT MONTÁŽI, OPRAVĚ, 

ÚDRŽBĚ, SEŘIZOVÁNÍ, 

MANIPULACI A ČIŠTĚNÍ 

 Ano 

20.4 § 3 odst. 4 písm. d) nesmí být 

snadno odnímatelné nebo 

odpojitelné, 

PROVEDENÍ KONSTRUKCE 

 Ano 

20.5 § 3 odst. 4 písm. e) nesmí 

omezovat výhled na provoz 

zařízení více, než je nezbytně 

nutné, 

 Ano 
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OMEZENÍ VÝHLEDU 

OCHRANNÝM ZAŘÍZENÍM 

21 3 odst. 5, písm. a) Zařízení na 

zdvihání břemen a zaměstnanců. 

PŘÍLOHA č. 1 

 NR 

22 § 3 odst. 5, písm. b) Zařízení pro 

zdvihání a přemisťování 

zavěšených břemen. 

 NR 

23 § 3 odst. 5, písm. c) Pojízdná 

zařízení. 

PŘÍLOHA č. 3 

 NR 

24 § 3 odst. 5, písm. d) Zařízení pro 

plynulou dopravu nákladů. 

PŘÍLOHA č. 4 

 NR 

 

Tabulka č. 15: Checklist splnění základních požadavků NV č. 378/2001 Sb., pro strojní 

zařízení vyvrtávací stroj B3SN. 

Poř. 

číslo 

Minimální požadavky 

dle NV č. 378/2001 Sb. 
Vyjádření 

Hodnocení 

Ano/Ne/NR 

1 § 3 odst. 1 písm. a) Používání 

zařízení k účelům a za podmínek, 

pro které je určeno, v souladu s 

provozní dokumentací. 

TECHNICKÁ DOKUMENTACE 

– ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ 

- návod k obsluze vrtacího 

stroje B3SN. 

Ano 

2 § 3 odst. 1 písm. b) 

Zaměstnavatelem stanovený 

bezpečný přístup obsluhy 

k zařízení a dostatečný 

manipulační prostor se zřetelem 

na technologický proces a 

organizaci práce, umožňující 

bezpečné používání zařízení. 

BEZPEČNÝ PŘÍSTUP 

- dveře rozvaděče elektrického 

zařízení nelze bezpečně 

otevřít, 

- hadice vedoucí k chladiči 

představují riziko zakopnutí. 

Ne 

3 § 3 odst. 1 písm. c) Přivádění 

nebo odvádění všech forem 

energií a látek, užívaných nebo 

vyráběných, bezpečným 

způsobem. 

PŘIVÁDĚNÍ NEBO ODVÁDĚNÍ 

VŠECH FOREM ENERGIÍ 

A LÁTEK 

- neodpovídající krytí 

rozvaděče chladícího zařízení 

s ohledem na prostředí, ve 

kterém je umístěn. 

Ne 

4 § 3 odst. 1 písm. d) Vybavení 

zařízení zábranou nebo 

ochranným zařízením nebo přijetí 

opatření tam, kde existuje riziko 

kontaktu nebo zachycení 

zaměstnance pohybujícími se 

částmi pracovního zařízení nebo 

 Ano 
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pádu břemene. 

ZÁBRANA NEBO OCHRANNÉ 

ZAŘÍZENÍ PŘED ZACHYCENÍM 

5 § 3 odst. 1 písm. e) Montování a 

demontování zařízení za 

bezpečných podmínek v souladu s 

návodem dodaným výrobcem, 

nebo není-li návod výrobce k 

dispozici, návodem stanoveným 

zaměstnavatelem. 

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ 

PODLE NÁVODU 

- návod k obsluze vrtacího 

stroje B3SN. 

Ano 

6 § 3 odst. 1 písm. f)Ochrana 

zaměstnance proti nebezpečnému 

dotyku u zařízení pod napětím a 

před jevy vyvolanými účinky 

elektřiny. 

OCHRANA PŘED 

NEBEZPEČNÝM DOTYKEM – 

ÚČINKY ELEKTŘINY 

- v rámci inspekce bylo 

provedeno ověření 

spojitosti ochranného obvodu 

dle ČSNEN 60204-1 ed. 2, čl. 

18.2.2, zkouška 1, 

Rp = 0,02 W (_U = 0,2 V, I = 

16,4 A). 

Ano 

7 § 3 odst. 1 písm. g) Ochrana 

zařízení, které může být 

vystaveno účinkům atmosférické 

elektřiny, zejména zasažení 

bleskem. 

ATMOSFÉRICKÉ ÚČINKY – 

BLESK 

NEPOUŽITELNÉ NR 

8 § 3 odst. 1 písm. h) Umístění 

ovládacích prvků ovlivňujících 

bezpečnost provozu zařízení 

mimo nebezpečné prostory, 

bezpečné ovládání, a to i v 

případě jejich poruchy nebo 

poškození dobrá viditelnost, 

rozpoznatelnost a v určených 

případech příslušné označení; 

nemohou-li být ovládací prvky z 

technických důvodů umístěny 

mimo nebezpečné prostory, nesmí 

být jejich ovládání zdrojem 

nebezpečí, a to ani v důsledku 

nahodilého úkonu. 

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH 

PRVKŮ 

- spínací prvek na ovládacím 

panelu stroje není trvanlivě 

označen. 

Ne 

9 § 3 odst. 1 písm. i) Spouštění 

zařízení pouze záměrným úkonem 

obsluhy pomocí ovládače, který je 

k tomu účelu určen. 

SPOUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ 

 Ano 

10 § 3 odst. 1 písm. j)  Ano 
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Vybavení ovládačem pro úplné 

bezpečné zastavení; v době, kdy 

se zařízení nepoužívá, jeho 

vypnutí a ve stanovených 

případech jeho odpojení od zdrojů 

energií a zabezpečení. 

BEZPEČNÉ ZASTAVENÍ, 

POPŘÍPADĚ ODPOJENÍ 

ENERGIE 

11 § 3 odst. 1 písm. k) Vybavení 

ovládačem pro nouzové zastavení, 

který zablokuje spouštěcí 

ovládače tam, kde je to nutné; 

současně se zastavením chodu 

zařízení nebo jeho nebezpečné 

části se musí vypnout přívody 

energií k jeho pohonům, s 

výjimkou případů, kdyby tím 

došlo k ohrožení života nebo 

zdraví zaměstnanců. 

NOUZOVÉ ZASTAVENÍ 

 Ano 

12 § 3 odst. 1 písm. l) Vybavení 

zařízení zřetelně 

identifikovatelnými zařízeními 

pro jeho odpojení od všech zdrojů 

energií; následné připojení 

zařízení ke zdrojům energie nesmí 

představovat pro zaměstnance 

žádné riziko. HLAVNÍ VYPÍNAČ, 

SPUŠTĚNÍ STROJE PO 

OBNOVĚ NAPÁJECÍHO 

NAPĚTÍ 

- hlavní vypínač stroje není 

označen. 

Ne 

13 § 3 odst. 1 písm. m) Vybavení 

pracoviště, kde je umístěno 

zařízení, ovládači k zastavení 

některého nebo všech zařízení v 

závislosti na druhu rizika. 

VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ, NOUZOVÉ 

VYPNUTÍ 

 NR 

14 § 3 odst. 1 písm. n) Upevnění, 

ukotvení nebo zajištění zařízení 

nebo jeho části vhodným 

způsobem, je-li to nutné pro 

bezpečný provoz a používání. 

UKOTVENÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ 

 Ano 

15 § 3 odst. 1 písm. o) Neohrožování 

zaměstnance rizikovými faktory, 

například hlukem, vibracemi nebo 

teplotami, které vyvíjí zařízení. 

RIZIKOVÉ FAKTORY – HLUK, 

 Ano 
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VIBRACE, TEPLOTA 

16 § 3 odst. 1 písm. p) V případě 

potřeby označení výstražnými 

nebo informačními značkami, 

sděleními, značením nebo 

signalizací, které jsou 

srozumitelné, mají jednoznačný 

charakter a nesmí být 

poškozovány běžným provozem 

zařízení. 

OZNAČENÍ, ZNAČKY, 

SDĚLENÍ, SIGNALIZACE 

 ano 

17 § 3 odst. 1 písm. r) Vybavení vhodným ochranným zařízením před ohrožením 

života a poškozením zdraví tak, aby chránilo zaměstnance zejména: 

17.1 § 3 odst. 1 písm. r) 1 před 

padajícími, odlétajícími nebo 

vymrštěnými předměty 

uvolněnými ze zařízení, 

OCHRANNÉ ZAŘÍZENÍ – KRYTY 

 Ano 

17.2 § 3 odst. 1 písm. r) 2 před rizikem 

požáru nebo výbuchu s 

následným požárem nebo účinků 

výbušných směsí látek 

vyráběných, užívaných nebo 

skladovaných v zařízení, 

POŽÁR, VÝBUCH S 

NÁSLEDNÝM POŽÁREM 

 Ano 

17.3 § 3 odst. 1 písm. r) 3 před 

nebezpečím vzniklým 

vypouštěním nebo únikem 

plynných, kapalných nebo tuhých 

emisí, 

VYPOUŠTĚNÍ NEBO ÚNIK 

EMISÍ 

- rozstřik oleje na podlaze 

stanoviště obsluhy. 
Ne 

17.4 § 3 odst. 1 písm. r) 4 před 

možným poškozením zdraví 

zaměstnance, způsobeným 

zachycením nebo destrukcí 

pohybující se části zařízení. 

OCHRANNÉ ZAŘÍZENÍ PŘED 

ZACHYCENÍM 

- pevný ochranný kryt 

nedostatečně brání kontaktu s 

klínovými řemeny. 

Ne 

18 § 3 odst. 2) Oprava, seřizování, 

úprava, údržba a čištění zařízení 

se provádějí, jen je-li zařízení 

odpojeno od přívodů energií; 

není-li to technicky možné, učiní 

se vhodná ochranná opatření.  

OPRAVA, SEŘIZOVÁNÍ, 

ÚPRAVA, ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ 

- návod k obsluze vrtacího 

stroje B3SN. 

Ano 
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ZAŘÍZENÍ PŘI ODPOJENÍ 

ENERGIE 

19 § 3 odst. 3) Obsluha musí mít 

možnost se přesvědčit, že v 

nebezpečných prostorech se 

nenachází žádný zaměstnanec. 

ZJIŠTĚNÍ PŘÍTOMNOSTI V 

NEBEZPEČNÉM PROSTORU 

 Ano 

20 § 3 odst. 4) Ochranné zařízení: 

20.1 § 3 odst. 4 písm. a) musí mít 

pevnou konstrukci odolnou proti 

poškození, 

PROVEDENÍ OCHRANNÉHO 

ZAŘÍZENÍ 

- uvolněné pevné kryty (chybí 

šrouby). 

Ne 

20.2 § 3 odst. 4 písm. b) musí být 

umístěno v bezpečné vzdálenosti 

od nebezpečného prostoru, 

UMÍSTĚNÍ OCHRANNÉHO 

ZAŘÍZENÍ 

 Ano 

20.3 § 3 odst. 4 písm. c) nesmí bránit 

montáži, opravě, údržbě, 

seřizování, manipulaci a čištění; 

přístup zaměstnance musí být 

omezen pouze na tu část zařízení, 

kde je prováděna činnost, a to 

pokud možno bez sejmutí 

ochranného zařízení, 

OCHRANNÉ ZAŘÍZENÍ NESMÍ 

BRÁNIT MONTÁŽI, OPRAVĚ, 

ÚDRŽBĚ, SEŘIZOVÁNÍ, 

MANIPULACI A ČIŠTĚNÍ 

 Ano 

20.4 § 3 odst. 4 písm. d) nesmí být 

snadno odnímatelné nebo 

odpojitelné, 

PROVEDENÍ KONSTRUKCE 

 Ano 

20.5 § 3 odst. 4 písm. e) nesmí 

omezovat výhled na provoz 

zařízení více, než je nezbytně 

nutné, 

OMEZENÍ VÝHLEDU 

OCHRANNÝM ZAŘÍZENÍM 

 Ano 

20.6 § 3 odst. 4 písm. f)musí splňovat 

další technické požadavky na 

blokování nebo jištění stanovené 

zvláštním právním předpisem, 

popřípadě normovou hodnotou, 

nevyplývají-li další požadavky ze 

zvláštního právního předpisu. 

BLOKOVÁNÍ OCHRANNÝCH 

 Ano 
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OPATŘENÍ 

BEZPEČNOSTNÍCHFUNKCÍ 

21 3 odst. 5, písm. a) Zařízení na 

zdvihání břemen a zaměstnanců. 

PŘÍLOHA č. 1 

 NR 

22 § 3 odst. 5, písm. b) Zařízení pro 

zdvihání a přemisťování 

zavěšených břemen. 

 NR 

23 § 3 odst. 5, písm. c) Pojízdná 

zařízení. 

PŘÍLOHA č. 3 

 NR 

24 § 3 odst. 5, písm. d) Zařízení pro 

plynulou dopravu nákladů. 

PŘÍLOHA č. 4 

 NR 

 

 

Tabulka č. 16: Checklist pracovních poloh pro pracovní místo manipulace s materiálem 

Kontrolní otázky pro práci s elektrickým ručním nářadím 

Odpověď 

(Ano/ne) 

Ano Ne 

Je ovládání zdvihacího zařízení ovládáno jedním prstem? Ano  

Není ovladač vhodný do ruky?  Ne 

Je nutné vynaložit velkou sílu k ovládání ovladače – překročení 

limitu? 

 Ne 

Bolí zaměstnance při ovládání ovladače prsty?  Ne 

Dochází k trvalé práci v hlubokém předklonu?  Ne 

Doba trvání předklonu je větší nebo rovno 10 s?  Ne 

Doba frekvence předklonu je větší nebo rovna2 pohybům/min?  Ne 

Dochází k trvalé práci v záklonu? Ano  

Doba trvání záklonu je větší nebo rovno 10 s?  Ne 

Doba frekvence záklonu je větší nebo rovna 2 pohybům/min?  Ne 

Dochází k překročení celkové doby nepřijatelných poloh v délce 24 

minut? 

 Ne 

 

Tabulka č. 17: Checklist pracovních poloh při práci u soustruhů, vyvrtávaček a 

hrubovacího stroje 

Kontrolní otázky pro práci s elektrickým ručním nářadím 

Odpověď 

(Ano/ne) 

Ano Ne 

Je ovládání zdvihacího zařízení ovládáno jedním prstem?  Ne 

Je nutné vynaložit velkou sílu k ovládání ovladače – překročení 

limitu? 

 Ne 

Bolí zaměstnance při ovládání ovladače prsty?  Ne 

Dochází k trvalé práci v hlubokém předklonu?  Ne 

Doba trvání předklonu je větší nebo rovno 10 s?  Ne 

Doba frekvence předklonu je větší nebo rovna2 pohybům/min?  Ne 
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Dochází k trvalé práci v záklonu?  Ne 

Doba trvání záklonu je větší nebo rovno 10 s?  Ne 

Doba frekvence záklonu je větší nebo rovna 2 pohybům/min?  Ne 

Dochází k překročení celkové doby nepřijatelných poloh v délce 24 

minut? 

 Ne 
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Příloha č. 2 – Identifikace rizik podle matice rizik 

Romana Bláhová 

Expertní hodnocení pracovních rizik ve vybraném průmyslovém provozu  

 

Tabulka č. 18: Matice rizik pro Soustruh SUI 63 

Posuzované 

zařízení nebo 

činnost 

Nebezpečí Riziko Kdo je ohrožen 

Hodnocení 

nebezpečí 
Bezpečnostní opatření 

P N H R  

Obsluha 

soustruhu 

Demontované 

ochranné kryty 

Přímý kontakt 

s rotujícími 

nebo 

pohyblivými 

částmi zařízení 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje  

D 2 10 S - Zákaz demontování ochranných krytů 

zařízení. 

Obsluha 

soustruhu 

Zasažení 

obrobkem 

Uvolněný a 

vymrštěný 

opracovaný 

materiál 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

D 2 10 S - Před prací zkontrolovat upevnění 

materiálu.  

- Při upínání používat nepoškozené nářadí. 

 

Obsluha 

soustruhu 

Zasažení 

obrobkem 

Zachycení, 

navinutí 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

D 2 10 S - Při chodu stroje zákaz vstupu nebo zásahu 

do pracovního prostoru stroje. 

- Dbát na správné pracovní ustrojí – upnuté 

rukávy zastrčené upnuté volně vlající 

součásti oděvu. Dlouhé vlasy upravit tak, 

aby volně nevlály. 

- Zákaz nošení náramků, řetízků, hodinek a 

jiné šperky. 

- Neprovádět žádné úkony v bezprostřední 

blízkosti rotujících částí vřetena. 
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Obsluha 

soustruhu 

Odlet třísek Zasažení zraku 

nebo jiné části 

těla 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

C 2 6 V - Používat přidělené OOPP pro ochranu 

zraku – ochranné brýle. 

Obsluha 

soustruhu 

Odlet horkých 

třísek 

Popálení  Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

D 3 14 N - Nedotýkat se třísky holou rukou, používat 

přidělené OOPP – ochranné rukavice proti 

pořezu HYFLEX. 

- Za chodu používat ochranné kryty.  

Obsluha 

soustruhu 

hluk Poškození 

sluchu 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

D 2 10 S Používat přidělené OOPP - ochranu sluchu. 

Obsluha 

soustruhu 

Zasažení 

elektrickým 

proudem 

Poškozené 

ovládací 

prvky, 

poškozené 

přívody 

elektrického 

proudu 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

E 1 12 S - Provádět pravidelné kontroly strojního 

zařízení a dbát aby nebyly poškozené 

pohyblivé přívody a ovládací prvky 

elektrického zařízení.  

- Poškození ihned nahlásit svému 

nadřízenému. 

Manipulace 

s obrobkem - 

upínání 

Pohyb obrobku 

nebo části stroje 

Přimáčknutí Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

C 3 11 S Při chodu stroje zákaz vstupu nebo zásahu 

do pracovního prostoru stroje. 

Manipulace 

s obrobkem - 

upínání 

ostří nástroje Pořezání o 

nože 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

C 3 11 S Používat přidělené OOPP – ochranné 

rukavice. 

Seřizování ostří nástroje Pořezání o Obsluha C 3 11 S Používat přidělené OOPP – ochranné 
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stroje nože  rukavice proti pořezu HYFLEX. 

Seřizování 

stroje 

Části stroje Přimáčknutí, 

naražení 

Obsluha 

 

C 3 11 S Seřizování stroje provádět v klidu stroje. 

Manipulace 

se zdvihacím 

zařízením 

Návoz/vývoz  

obrobku do/ze 

stroje 

Přimáčknutí 

ruky obrobkem 

Obsluha 

 

D 3 14 N - Dodržovat Systém bezpečné práce.  

- Dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat 

bezpečnou vzdálenost od přepravovaného 

břemene. 

- Provádět pravidelné prohlídky. 

Manipulace 

se zdvihacím 

zařízením 

Návoz/vývoz  

obrobku do/ze 

stroje 

Pád obrobku 

do stroje 

Obsluha 

 

D 3 14 N - Dodržovat Systém bezpečné práce.  

- Dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat 

bezpečnou vzdálenost od přepravovaného 

břemene. 

- Provádět pravidelné prohlídky. 

Sběr a 

odvádění 

třísek ve 

stroji 

Sběr a odvádění 

třísek – úklid ve 

stroji i mimo 

stroj 

Pořezání 

rukou, 

zasažení očí 

Obsluha 

 

C 3 11 S Při manipulaci s třískami používat ochranné 

brýle, ochranné rukavice proti pořezu, 

pracovní halenu s dlouhým rukávem, 

smetáček a lopatku nebo háček 

Pracoviště třísky mimo 

pracovní prostor 

stroje – 

proříznutí obuvi 

Pořezání 

 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

C 3 11 S -  Používat ochrannou obuv s planžetou proti 

proříznutí. 

- Instalace roštu. 

 Ostré hrany 

třísky 

Pořezání Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

C 3 11 S Nedotýkat se třísky holou rukou, používat 

přidělené OOPP – ochranné rukavice proti 

pořezu HYFLEX, halenu s dlouhým 

rukávem. 

 Nepořádek na 

pracovišti, 

překážky na 

pracovišti 

Zakopnutí, pád 

při chůzi  

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

D 3 14 N - Odstranit z pracoviště jakékoliv 

komunikační překážky, o které lze 

zakopnout. 

- Provádět úklid na pracovišti. 
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- Provádět pravidelné prohlídky. 

 Kluzká podlaha 

– rozlitá 

kapalina (olej, 

emulze) 

Uklouznutí, 

pád při chůzi 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

D 2 10 S - Udržovat podlahy suché a čisté. Při rozlití 

kapaliny ihned kapalinu posypat sorbentem 

a uklidit do nebezpečného odpadu. 

 Nepřijatelné 

polohy - ohnutí 

Nemoc z 

povolání 

 E 4 20 N  

 Rošt – nerovnost 

podlahy 

Zakopnutí, 

vyvrtnutí  

Obsluha D 3 14 N - Označit hrany žlutou barvou. 

- Provádět pravidelné prohlídky. 

 

Tabulka č. 19: Matice rizik pro chemické látky 

Posuzované 

zařízení nebo 

činnost 

Nebezpečí Riziko Kdo je ohrožen 
Hodnocení 

nebezpečí 
Bezpečnostní opatření 

Dolévání 

kapalin do 

stroje 

HOCUT 3280 – 

dráždí kůži a oči 

- styk 

s pokožkou nebo 

očima 

Slzení očí, 

vyrážka, 

případně NzP, 

vysušením 

nebo 

popraskání 

pokožky 

Obsluha 

strojních 

zařízení 

(soustruh SVA 

100, LOCH) 

D 3 14 N - Před prvním použitím seznámit se 

s bezpečnostním listem. 

- Používat přidělení OOPP – ochranné 

gumové rukavice 

- Při rozstřiku kapaliny používat ochranné 

brýle. 

- Při znečištění pracovního oděvu 

se převléknout do čistého a nechat vyprat. 

- Provádět pravidelné prohlídky. 

- Po práci (při přestávkách k jídlu) si řádně 

umýt ruce teplou vodou a mýdlem. Na čistě 

umytou pokožku lze použít reparační mast. 

- Zákaz používání k mytí rukou. 

Dolévání HOCUT 3380 – Slzení očí, Obsluha D 3 14 N - Před prvním použitím seznámit se 
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kapalin do 

stroje 

dráždí kůži a oči 

- styk 

s pokožkou nebo 

očima 

vyrážka, 

případně NzP, 

vysušením 

nebo 

popraskání 

pokožky 

strojních 

zařízení 

(soustruh SVA 

100, LOCH) 

s bezpečnostním listem. 

- Používat přidělení OOPP – ochranné 

gumové rukavice 

- Při rozstřiku kapaliny používat ochranné 

brýle. 

- Při znečištění pracovního oděvu 

se převléknout do čistého a nechat vyprat. 

- Provádět pravidelné prohlídky. 

- Po práci (při přestávkách k jídlu) si řádně 

umýt ruce teplou vodou a mýdlem. Načistě 

umytou pokožku lze použít reparační mast. 

- Zákaz používání k mytí rukou. 

Dolévání 

kapalin do 

stroje 

Hydraulický olej 

– slabě dráždí 

oči a kůži 

Slzení očí, 

vyrážka, 

vysušením 

nebo 

popraskání 

pokožky 

Obsluha 

strojních 

zařízení 

(všechny 

stroje) 

D 3 14 N - Před prvním použitím seznámit se 

s bezpečnostním listem. 

- Používat přidělení OOPP – ochranné 

gumové rukavice. 

- Provádět pravidelné prohlídky. 

Dolévání 

kapalin do 

stroje 

ENSIS – zdraví 

škodlivý 

Poškození plic 

– požitím, 

vdechnutím - 

Zánět plic 

Obsluha 

strojních 

zařízení 

(LOCH) 

E 3 17 N - Před prvním použitím seznámit se 

s bezpečnostním listem. 

- Zákaz požití. Dodržovat základní hygienu. 

- Provádět pravidelné prohlídky. 

Dolévání 

kapalin do 

stroje 

ENSIS – 

dráždivý – styk s 

pokožkou 

Vysušením 

nebo 

popraskání 

pokožky 

Obsluha 

strojních 

zařízení 

(LOCH) 

D 3 14 N - Před prvním použitím seznámit se 

s bezpečnostním listem. 

- Používat přidělení OOPP – ochranné 

gumové rukavice. 

- Při znečištění pracovního oděvu 

se převléknout do čistého a nechat vyprat. 

- Provádět pravidelné prohlídky. 

Dolévání ENSIS – Alergická Obsluha D 3 14 N - Před prvním použitím seznámit se 
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kapalin do 

stroje 

Sulfonát 

vápenatý 

reakce strojních 

zařízení 

(soustruhů, 

hrubovacího 

stroje, 

vyvrtávačky) 

s bezpečnostním listem. 

- Používat přidělení OOPP – ochranné 

gumové rukavice. 

- Při znečištění pracovního oděvu 

se převléknout do čistého a nechat vyprat. 

- Provádět pravidelné prohlídky. 

 

Tabulka č. 20: Matice rizik pro ruční elektrické nářadí – vrtačku NAREX  

Posuzované 

zařízení nebo 

činnost 

Nebezpečí Riziko Kdo je ohrožen 
Hodnocení 

nebezpečí 
Bezpečnostní opatření 

Leštění děr 

náprav 

Hluk Poškození 

sluchu 

Obsluha 

 

D 2 10 S Používat přidělené OOPP - ochranu sluchu. 

 Vibrace NzP - 

vazoneuróza 

Obsluha 

 

D 3 14 N - Dodržovat maximální dobu práce 

s vrtačkou 4 hodiny za směnu.  

- Dodržovat nastavené bezpečnostní 

přestávky. 

- Provádět střídání zaměstnanců pro práci 

s vrtačkou. 

- Provádět pravidelné prohlídky. 

 Porušená izolace 

el. přívodu a 

vidlice 

Úraz 

elektrickým 

proudem 

Obsluha 

 

D 2 10 S Před použitím provádět kontrolu stavu 

vrtačky. 

 Demontované 

kryty 

Úraz 

elektrickým 

proudem 

Obsluha 

 

D 2 10 S - Před použitím provádět kontrolu stavu 

vrtačky. 

- Zákaz demontování ochranných krytů 

zařízení. 

 Elektrický Zakopnutí Obsluha D 3 14 N - Elektrický přívod vést tak, aby o něj nikdo 
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přívod na 

podlaze 

Osoby 

v blízkosti 

nezakopl.  

- Nikdy je nevést přes rameno. 

- Provádět pravidelné prohlídky. 

 Rotující části Zachycení Obsluha 

 

D 2 10 S - Dbát na správné pracovní ustrojí – upnuté 

rukávy zastrčené upnuté volně vlající 

součásti oděvu. Dlouhé vlasy upravit tak, 

aby volně nevlály. 

- Zákaz nošení náramků, řetízků, hodinek a 

jiné šperky. 

- Neprovádět žádné úkony v bezprostřední 

blízkosti rotujících částí vřetena. 

- Při chodu stroje zákaz zásahu do 

pracovního prostoru stroje. 

 

Tabulka č. 21: Matice rizik pro Soustruh SUI 90 

Posuzované 

zařízení nebo 

činnost 

Nebezpečí Riziko Kdo je ohrožen 

Hodnocení 

nebezpečí 
Bezpečnostní opatření 

P N H R  

Obsluha 

soustruhu 

Demontované 

ochranné kryty 

Přímý kontakt 

s rotujícími 

nebo 

pohyblivými 

částmi zařízení 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje  

D 2 10 S - Zákaz demontování ochranných krytů 

zařízení. 

Obsluha 

soustruhu 

Zasažení 

obrobkem 

Uvolněný a 

vymrštěný 

opracovaný 

materiál 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

D 2 10 S - Před prací zkontrolovat upevnění 

materiálu.  

- Při upínání používat nepoškozené nářadí. 

 

Obsluha Zasažení Zachycení, Obsluha D 2 10 S - Při chodu stroje zákaz vstupu nebo zásahu 
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soustruhu obrobkem navinutí Osoby 

v blízkosti 

stroje 

do pracovního prostoru stroje. 

Obsluha 

soustruhu 

Odlet třísek Zasažení zraku 

nebo jiné části 

těla 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

C 2 6 V - Používat ochranu zraku – ochranné brýle. 

Obsluha 

soustruhu 

Odlet horkých 

třísek 

Popálení  Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

D 3 14 N - Nedotýkat se třísky holou rukou, používat 

přidělené OOPP. 

- Za chodu používat ochranné kryty.  

Obsluha 

soustruhu 

Hluk Poškození 

sluchu 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

D 2 10 S  

Obsluha 

soustruhu 

Zasažení 

elektrickým 

proudem 

Poškozené 

ovládací 

prvky, 

poškozené 

přívody 

elektrického 

proudu 

 E 1 12 S - Provádět pravidelné kontroly strojního 

zařízení a dbát aby nebyly poškozené 

pohyblivé přívody a ovládací prvky 

elektrického zařízení.  

- Poškození ihned nahlásit svému 

nadřízenému. 

Manipulace 

s obrobkem - 

upínání 

Pohyb obrobku 

nebo části stroje 

Přimáčknutí Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

C 3 11 S Při chodu stroje zákaz vstupu nebo zásahu 

do pracovního prostoru stroje. 

Seřizování 

stroje 

Pohybující se 

části stroje 

Přimáčknutí  Obsluha 

 

C 3 11 S Seřizování stroje provádět v klidu stroje. 

Manipulace Návoz/vývoz  Přimáčknutí Obsluha D 3 14 S  
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se zdvihacím 

zařízením 

obrobku do/ze 

stroje 

ruky obrobkem  

Manipulace 

se zdvihacím 

zařízením 

Návoz/vývoz  

obrobku do/ze 

stroje 

Pád obrobku 

do stroje 

Obsluha 

 

D 3 14 S  

Sběr a 

odvádění 

třísek ve 

stroji 

Sběr a odvádění 

třísek – úklid ve 

stroji i mimo 

stroj 

Pořezání 

rukou, 

zasažení očí 

Obsluha 

 

C 3 11 S Při manipulaci s třískami používat ochranné 

brýle, ochranné rukavice proti pořezu, 

pracovní halenu s dlouhým rukávem, 

smetáček a lopatku nebo háček 

Pracoviště Třísky mimo 

pracovní prostor 

stroje – 

proříznutí obuvi 

Pořezání 

 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

C 3 11 S Používat ochrannou obuv s planžetou proti 

proříznutí. 

 Ostré hrany 

třísky 

Pořezání Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

C 3 11 S Při manipulaci s třískami používat ochranné 

rukavice proti pořezu, halenu s dlouhým 

rukávem 

 Nepořádek na 

pracovišti, 

překážky na 

pracovišti 

Zakopnutí, pád 

při chůzi  

Obsluha 

 

D 3 14 S - Odstranit z pracoviště jakékoliv 

komunikační překážky, o které lze 

zakopnout. 

- Provádět úklid na pracovišti. 

 Kluzká podlaha 

– rozlitá 

kapalina (olej, 

emulze) 

Uklouznutí, 

pád při chůzi 

Obsluha 

 

D 2 10 S - Udržovat podlahy suché a čisté. Při rozlití 

kapaliny ihned kapalinu posypat sorbentem 

a uklidit do nebezpečného odpadu. 

 

Tabulka č.22: Matice rizik pro vyvrtávací stroj LOCH 

Posuzované Nebezpečí Riziko Kdo je ohrožen Hodnocení Bezpečnostní opatření 
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zařízení nebo 

činnost 

nebezpečí 

P N H R  

Sběr a 

odvádění 

třísek ve 

stroji 

Sběr a odvádění 

třísek – úklid ve 

stroji i mimo 

stroj 

Pořezání 

rukou, 

zasažení očí 

při odletu 

Obsluha 

 

C 3 11 S Při manipulaci s třískami používat ochranné 

brýle, ochranné rukavice proti pořezu, 

pracovní halenu s dlouhým rukávem, 

smetáček a lopatku nebo háček 

Vysypávání 

bedny s 

třískami 

Odlet třísek, 

ostrost třísek 

Pořezání 

rukou, 

zasažení očí 

při odletu 

Obsluha 

 

C 3 11 S Při manipulaci s třískami používat ochranné 

brýle, ochranné rukavice proti pořezu, 

pracovní halenu s dlouhým rukávem, 

smetáček a lopatku nebo háček 

Manipulace 

s obrobkem - 

upínání 

Ostří nástroje Pořezání o 

nože, vrtáky 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

C 3 11 S Používat přidělené OOPP – ochranné 

rukavice. 

Seřizování 

stroje 

Ostří nástroje Pořezání o 

nože, vrtáky 

Obsluha 

 

C 3 11 S Používat přidělené OOPP – ochranné 

rukavice proti pořezu HYFLEX. 

Pracoviště Třísky mimo 

pracovní prostor 

stroje – 

proříznutí obuvi 

Pořezání 

 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

E 3 17 N - Používat ochrannou obuv s planžetou 

proti proříznutí. 

- Instalace roštu. 

- Provádět pravidelné prohlídky. 

Pracoviště Rošt – nerovnost 

podlahy 

Zakopnutí, 

vyvrtnutí  

Obsluha D 3 14 N - Označit hrany žlutou barvou. 

- Provádět pravidelné prohlídky. 

Obsluha 

vyvrtávačky 

Vyřazení 

ochranných a 

bezpečnostních 

zařízení – např. 

otevřené kryty 

Přitlačení, 

navinutí, 

Styk s horkým 

povrchem, 

rozstřik 

kapalin do 

obličeje, odlet 

Obsluha a další 

osoby 

D 2 10 S - Zákaz vyřazování ochranných a 

bezpečnostních zařízení stroje. Zařízení 

musí být plně funkční. 

- Před spuštěním stroje provést 

kontrolu funkčnosti. 
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třísek 

Obsluha 

vyvrtávačky 

Poškozené 

elektrické 

rozvody 

Úraz 

elektrickým 

proudem 

Obsluha a další 

osoby 

D 2 10 S Zákaz dotýkat se elektrických rozvodů. 

Obsluha 

vyvrtávačky 

Otevřené 

rozvaděče a 

skříně 

s elektrickým 

proudem 

Úraz 

elektrickým 

proudem 

Obsluha a další 

osoby 

D 2 10 S Zákaz otevírání rozvaděčů. 

Obsluha 

vyvrtávačky 

Pohyblivé části 

stroje 

Navinutí  Obsluha E 2 15 S Zákaz demontování ochranných krytů. 

Obsluha 

vyvrtávačky 

Horký povrch, 

pohony 

Popálení Obsluha  E 3 17 N - Zákaz demontování ochranných krytů. 

- Zákaz prací na pohonech. 

- Provádět pravidelné prohlídky. 

Obsluha 

vyvrtávačky 

Laserový 

paprsek 

Poškození 

zraku 

Obsluha  E 3 17 N - Zákaz demontování ochranných krytů. 

- Provádět pravidelné prohlídky. 

Obsluha 

vyvrtávačky 

Porucha 

varovných 

signálů 

(světelné) 

Přitlačení, 

přimáčknutí 

Obsluha  D 2 10 S Provádět pravidelnou kontrolu varovných 

signálů a případnou poruchu nahlásit svému 

nadřízenému a nechat ihned opravit. 

Obsluha 

vyvrtávačky 

Nerespektování 

varovných 

signálů 

Přitlačení, 

přimáčknutí 

Obsluha  D 2 10 S Dodržovat návod na obsluhu. 

 

Tabulka č. 23: Matice rizik pro Vyvrtávačka B3SN 

Posuzované 

zařízení nebo 

činnost 

Nebezpečí Riziko Kdo je ohrožen 

Hodnocení 

nebezpečí 
Bezpečnostní opatření 

P N H R  
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Obsluha 

vyvrtávačky 

Demontované 

ochranné kryty 

Přímý kontakt 

s rotujícími 

nebo 

pohyblivými 

částmi zařízení 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje  

D 2 10 S - Zákaz demontování ochranných krytů 

zařízení. 

Obsluha 

vyvrtávačky 

Nedostatečný 

ochranný kryt 

klínových 

řemenů 

Přímý kontakt 

s rotujícími 

nebo 

pohyblivými 

částmi zařízení 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje  

C 2 6 V - Na kryt dát výstražnou tabulku 

„Nebezpeční úrazu vtažením.“ 

- Při chodu stroje zákaz zásahu do prostoru 

pod ochranným krytem klínových řemenů. 

 

Obsluha 

vyvrtávačky 

Zasažení 

obrobkem 

Uvolněný a 

vymrštěný 

opracovaný 

materiál 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

D 2 10 S - Před prací zkontrolovat upevnění 

materiálu.  

- Při upínání používat nepoškozené nářadí. 

 

Obsluha 

vyvrtávačky 

Zasažení 

obrobkem 

Zachycení, 

navinutí 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

D 2 10 S - Při chodu stroje zákaz vstupu nebo zásahu 

do pracovního prostoru stroje. 

- Dbát na správné pracovní ustrojí – upnuté 

rukávy zastrčené upnuté volně vlající 

součásti oděvu. Dlouhé vlasy upravit tak, 

aby volně nevlály. 

- Zákaz nošení náramků, řetízků, hodinek a 

jiné šperky. 

- Neprovádět žádné úkony v bezprostřední 

blízkosti rotujících částí vřetena. 

Obsluha 

vyvrtávačky 

Odlet třísek Zasažení zraku 

nebo jiné části 

těla 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

D 2 10 S - Používat ochranu zraku – ochranné brýle. 

Obsluha 

vyvrtávačky 

Odlet horkých 

třísek 

Popálení  Obsluha 

Osoby 

D 3 14 N - Nedotýkat se třísky holou rukou, používat 

přidělené OOPP- kožené rukavice. 



46 

 

v blízkosti 

stroje 

- Za chodu používat ochranné kryty.  

Obsluha 

vyvrtávačky 

Hluk Poškození 

sluchu 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

C 2 6 V - Používat přidělené OOPP – ochranu 

sluchu. 

- Dodržovat stanovené bezpečnostní 

přestávky v OŘA mimo riziko hluku. 

- Provádět pravidelnou údržbu strojního 

zařízení. 

Obsluha 

vyvrtávačky 

Zasažení 

elektrickým 

proudem 

Poškozené 

ovládací 

prvky, 

poškozené 

přívody 

elektrického 

proudu 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

E 1 12 S - Provádět pravidelné kontroly strojního 

zařízení a dbát aby nebyly poškozené 

pohyblivé přívody a ovládací prvky 

elektrického zařízení.  

- Poškození ihned nahlásit svému 

nadřízenému. 

Manipulace 

s obrobkem - 

upínání 

Pohyb obrobku 

nebo části stroje 

Přimáčknutí Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

C 3 11 S Při chodu stroje zákaz vstupu nebo zásahu 

do pracovního prostoru stroje. 

Manipulace 

s obrobkem - 

upínání 

Ostří nástroje Pořezání o 

nože, vrtáky 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

C 3 11 S Používat přidělené OOPP – ochranné 

rukavice. 

Seřizování 

stroje 

Ostří nástroje Pořezání o 

nože, vrtáky 

Obsluha 

 

C 3 11 S Používat přidělené OOPP – ochranné 

rukavice proti pořezu HYFLEX. 

Seřizování 

stroje 

Pohybující se 

části stroje 

Přimáčknutí, 

naražení 

Obsluha 

 

C 3 11 S Seřizování stroje provádět v klidu stroje. 

Manipulace 

se zdvihacím 

Návoz/vývoz  

obrobku do/ze 

Přimáčknutí 

ruky obrobkem 

Obsluha 

 

D 3 14 N - Dodržovat Systém bezpečné práce.  

- Dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat 
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zařízením stroje bezpečnou vzdálenost od přepravovaného 

břemene. 

- Provádět pravidelné prohlídky. 

Manipulace 

se zdvihacím 

zařízením 

Návoz/vývoz  

obrobku do/ze 

stroje 

Pád obrobku 

do stroje 

Obsluha 

 

D 3 14 N - Dodržovat Systém bezpečné práce.  

- Dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat 

bezpečnou vzdálenost od přepravovaného 

břemene. 

- Provádět pravidelné prohlídky. 

Sběr a 

odvádění 

třísek ve 

stroji 

Sběr a odvádění 

třísek – úklid ve 

stroji i mimo 

stroj 

Pořezání 

rukou, 

zasažení očí 

Obsluha 

 

C 3 11 S Při manipulaci s třískami používat ochranné 

brýle, ochranné rukavice proti pořezu, 

pracovní halenu s dlouhým rukávem, 

smetáček a lopatku nebo háček 

Pracoviště Třísky mimo 

pracovní prostor 

stroje – 

proříznutí obuvi 

pořezání 

 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

C 3 11 S - Používat ochrannou obuv s planžetou proti 

proříznutí. 

- Instalace roštu. 

 Ostré hrany 

třísky 

pořezání Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

C 3 11 S Nedotýkat se třísky holou rukou, používat 

přidělené OOPP – ochranné rukavice proti 

pořezu HYFLEX, halenu s dlouhým 

rukávem. 

 Nepořádek na 

pracovišti, 

překážky na 

pracovišti 

Zakopnutí, pád 

při chůzi  

Obsluha 

 

D 3 14 N - Odstranit z pracoviště jakékoliv 

komunikační překážky, o které lze 

zakopnout. 

- Provádět úklid na pracovišti. 

- Provádět pravidelné prohlídky. 

 Kluzká podlaha 

– rozlitá 

kapalina (olej, 

emulze) 

Uklouznutí, 

pád při chůzi 

Obsluha 

 

D 2 10 S - Udržovat podlahy suché a čisté. Při rozlití 

kapaliny ihned kapalinu posypat sorbentem 

a uklidit do nebezpečného odpadu. 
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 Nepřijatelné 

polohy - ohnutí 

Nemoc z 

povolání 

 E 4 20 N Bez opatření a prohlídek. 

 Psychická zátěž 

– nepřetržitý 

provoz 

Poruchy 

spánku 

Obsluha E 3 17 S Zařazeno v kategorizaci prací do kategorie 2 

pro psychickou zátěž  

 

 Rozstřik oleje na 

podlaze 

uklouznutí Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

C 3 11 S Provádět pravidelně úklid rozstříknutého 

oleje na podlaze. 

 

Pracoviště Rošt – nerovnost 

podlahy 

Zakopnutí, 

vyvrtnutí  

Obsluha D 3 14 N - Označit hrany žlutou barvou. 

- Provádět pravidelné prohlídky. 

 

Tabulka č. 24: Matice rizik pro činnost Manipulace s materiálem 

Posuzované 

zařízení nebo 

činnost 

Nebezpečí Riziko Kdo je ohrožen 

Hodnocení 

nebezpečí 
Bezpečnostní opatření 

P N H R  

Pracoviště Pohybující se 

VZV 

Střet – 

přitlačení, 

naražení, 

přimáčknutí 

Obsluha a další 

osoby 

D 2 10 S - Nevstupovat do dráhy před pohybující se 

vůz. 

- Dát přednost v jízdě projíždějícímu VZV. 

- Nevstupovat do dráhy jízdy VZV, při 

otáčení VZV počkat až odjede, poté lze 

pokračovat v cestě. 

Pracoviště Třísky mimo 

pracovní prostor 

stroje – 

proříznutí obuvi 

Pořezání 

 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

C 3 11 S - Používat ochrannou obuv s planžetou proti 

proříznutí. 

- Instalace roštu. 

 Ostré hrany 

třísky 

Pořezání Obsluha 

Osoby 

C 3 11 S Nedotýkat se třísky holou rukou, používat 

přidělené OOPP – ochranné rukavice proti 
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v blízkosti 

stroje 

pořezu HYFLEX, halenu s dlouhým 

rukávem. 

 Nepořádek na 

pracovišti, 

překážky na 

pracovišti 

Zakopnutí, pád 

při chůzi  

Obsluha 

 

D 3 14 N - Odstranit z pracoviště jakékoliv 

komunikační překážky, o které lze 

zakopnout. 

- Provádět úklid na pracovišti. 

- Provádět pravidelné prohlídky. 

 kluzká podlaha – 

rozlitá kapalina 

(olej, emulze) 

uklouznutí, 

pád při chůzi 

Obsluha 

 

D 2 10 S - Udržovat podlahy suché a čisté. Při rozlití 

kapaliny ihned kapalinu posypat sorbentem 

a uklidit do nebezpečného odpadu. 

 Nepřijatelné 

polohy – ohnutí, 

záklon hlavy 

Nemoc z 

povolání 

 E 3 17 N Provádět pravidelné prohlídky zda se 

podmínky nemění. 

 Nepřijatelné 

polohy - ohnutí 

Nemoc z 

povolání 

 E 4 20 N Bez opatření a prohlídek. 

Navážení/vy

vážení 

obrobků 

do/ze strojů 

Hluk Poškození 

sluchu 

 C 3 11 S Používat přidělené OOPP - ochranu sluchu. 

 

Tabulka č. 25: Matice rizik pro hrotový soustruh SVA 100 Numeric 

Posuzované 

zařízení nebo 

činnost 

Nebezpečí Riziko Kdo je ohrožen 

Hodnocení 

nebezpečí 
Bezpečnostní opatření 

P N H R  

Obsluha 

soustruhu 

Demontované 

ochranné kryty 

Přímý kontakt 

s rotujícími 

nebo 

pohyblivými 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje  

D 2 10 S - Zákaz demontování ochranných krytů 

zařízení. 
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částmi zařízení 

Obsluha 

soustruhu 

Zasažení 

obrobkem 

Uvolněný a 

vymrštěný 

opracovaný 

materiál 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

D 2 10 S - Před prací zkontrolovat upevnění 

materiálu.  

- Při upínání používat nepoškozené nářadí. 

 

Obsluha 

soustruhu 

Zasažení 

obrobkem 

Zachycení, 

navinutí 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

D 2 10 S - Při chodu stroje zákaz vstupu nebo zásahu 

do pracovního prostoru stroje. 

- Dbát na správné pracovní ustrojí – upnuté 

rukávy zastrčené upnuté volně vlající 

součásti oděvu. Dlouhé vlasy upravit tak, 

aby volně nevlály. 

- Zákaz nošení náramků, řetízků, hodinek a 

jiné šperky. 

- Neprovádět žádné úkony v bezprostřední 

blízkosti rotujících částí vřetena. 

Obsluha 

soustruhu 

Odlet třísek 

mimo prostor 

ochranného 

krytu 

Zasažení zraku Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

D 2 10 S - Mimo prostor ochranného krytu používat 

přidělené OOPP pro ochranu zraku – 

ochranné brýle. 

Obsluha 

soustruhu 

Odlet horkých 

třísek 

Popálení  Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

D 3 14 N - Nedotýkat se třísky holou rukou, používat 

přidělené OOPP – ochranné rukavice proti 

pořezu HYFLEX, halenu s dlouhým 

rukávem. 

- Za chodu používat ochranné kryty.  

Obsluha 

soustruhu 

Hluk Poškození 

sluchu 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

D 2 10 S Používat přidělené OOPP - ochranu sluchu. 

Obsluha Zasažení Poškozené  E 1 12 S - Provádět pravidelné kontroly strojního 
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soustruhu elektrickým 

proudem 

ovládací 

prvky, 

poškozené 

přívody 

elektrického 

proudu 

zařízení a dbát aby nebyly poškozené 

pohyblivé přívody a ovládací prvky 

elektrického zařízení.  

- Poškození ihned nahlásit svému 

nadřízenému. 

Manipulace 

s obrobkem - 

upínání 

Pohyb obrobku 

nebo části stroje 

Přimáčknutí Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

C 3 11 S Při chodu stroje zákaz vstupu nebo zásahu 

do pracovního prostoru stroje. 

Manipulace 

s obrobkem - 

upínání 

Ostří nástroje Pořezání o 

nože 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

C 3 11 S Používat přidělené OOPP – ochranné 

rukavice. 

Seřizování 

stroje 

Ostří nástroje Pořezání o 

nože 

Obsluha 

 

C 3 11 S Používat přidělené OOPP – ochranné 

rukavice proti pořezu HYFLEX. 

Seřizování 

stroje 

Pohybující se 

části stroje 

Přimáčknutí  Obsluha 

 

C 3 11 S Seřizování stroje provádět v klidu stroje. 

Manipulace 

se zdvihacím 

zařízením 

Návoz/vývoz 

obrobku do/ze 

stroje 

Přimáčknutí 

ruky obrobkem 

Obsluha 

 

D 3 14 N - Dodržovat Systém bezpečné práce.  

- Dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat 

bezpečnou vzdálenost od přepravovaného 

břemene. 

- Provádět pravidelné prohlídky. 

Manipulace 

se zdvihacím 

zařízením 

Návoz/vývoz 

obrobku do/ze 

stroje 

Pád obrobku 

do stroje 

Obsluha 

 

D 3 14 N - Dodržovat Systém bezpečné práce.  

- Dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat 

bezpečnou vzdálenost od přepravovaného 

břemene. 

- Provádět pravidelné prohlídky. 

Sběr a Sběr a odvádění Pořezání Obsluha C 3 11 S Při manipulaci s třískami používat ochranné 
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odvádění 

třísek ve 

stroji 

třísek – úklid ve 

stroji i mimo 

stroj 

rukou, 

zasažení očí 

 brýle, ochranné rukavice proti pořezu, 

pracovní halenu s dlouhým rukávem, 

smetáček a lopatku nebo háček 

Pracoviště třísky mimo 

pracovní prostor 

stroje – 

proříznutí obuvi 

Pořezání 

 

Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

C 3 11 S - Používat ochrannou obuv s planžetou 

proti proříznutí. 

- Instalace roštu. 

 Ostré hrany 

třísky 

Pořezání Obsluha 

Osoby 

v blízkosti 

stroje 

C 3 11 S Nedotýkat se třísky holou rukou, používat 

přidělené OOPP – ochranné rukavice proti 

pořezu HYFLEX, halenu s dlouhým 

rukávem. 

 Nepořádek na 

pracovišti, 

překážky na 

pracovišti 

Zakopnutí, pád 

při chůzi  

Obsluha 

 

D 3 14 N - Odstranit z pracoviště jakékoliv 

komunikační překážky, o které lze 

zakopnout. 

- Provádět úklid na pracovišti. 

- Provádět pravidelné prohlídky. 

 Kluzká podlaha 

– rozlitá 

kapalina (olej, 

emulze) 

Uklouznutí, 

pád při chůzi 

Obsluha 

 

D 2 10 S - Udržovat podlahy suché a čisté. Při rozlití 

kapaliny ihned kapalinu posypat sorbentem 

a uklidit do nebezpečného odpadu. 

 Nepřijatelné 

polohy - ohnutí 

Nemoc 

z povolání 

 E 4 20 N Bez opatření a prohlídek. 

 Rošt – nerovnost 

podlahy 

Zakopnutí, 

vyvrtnutí  

Obsluha D 3 14 N - Označit hrany žlutou barvou. 

- Provádět pravidelné prohlídky. 
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Příloha č. 3 – Zásady školení BOZP ve firmě 

Romana Bláhová 

Expertní hodnocení pracovních rizik ve vybraném průmyslovém provozu  

 

Školení BOZP na pracovišti provádí přímý nadřízený pro všechny své podřízené. 

Školení se provádí podle pokynu vedoucího daného provozu, v daném dokumentu je dána 

osnova z vypsaných číselných označení a z názvů organizačních řídících aktů firmy, dále 

je vytvořena osnova pro dané konkrétní pracoviště, kde je seznam ze specifických pravidel 

a předpisů pro jednotlivé pracoviště a číslo protokolu o vyhledávání rizik, který je pro dané 

pracoviště vypracován. Pokyn slouží jako požadovaný záznam pro kontrolní organy, tímto 

dokumentem firma dokládá o čem a z čeho bylo konkrétní školení. Školitel na vytištěnou 

prezenční listinu uvede datum školení, archivuje ji se zapsaným označením daného pokynu 

vedoucího. 

V daném pokynu je ještě uvedeno: 

 Perioda školení BOZP je 1x ročně, pokud nedošlo k organizačním, 

technologickým změnách nebo změnách v protokolu o vyhledávání rizik 

 Při nevratných změnách v organizaci, pracovních zařazeních, technologiích, 

chemických látkách nebo směsích apod. se provádí školení BOZP vždy před 

každou vyjmenovanou změnou 

 Podle rozsahu dokumentace, s níž musí být zaměstnanci seznámeni, se 

plánuje délka školení BOZP, délka školení je součástí prezenční listiny 

daného školení 

 Nadřízený ověří ústním pohovorem znalosti z předpisů a pravidel BOZP, 

které byly obsahem školení BOZP 

 Absolvování periodického školení BOZP nadřízený zapíše do zápisníku 

bezpečnosti práce, včetně data, hodnocení, čísla pokynu podle kterého školil 

a podpisů školeného a školitele. 

 

  



54 

 

Příloha č. 4 – Zásady pro poskytování OOPP 

Romana Bláhová 

Expertní hodnocení pracovních rizik ve vybraném průmyslovém provozu  

 

V zákoníku práce jsou stanovena pravidla a zásady pro poskytování OOPP jako 

například: 

  Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní 

ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen 

poskytnout zaměstnancům OOPP.  

 OOPP, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje přísluší 

zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na 

základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním 

plněním. 

Další pravidla jsou stanovena v nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví 

rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 

mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.  

 

 Na základě „Katalogu OOPP“ se provádí ve výdejně výdej OOPP.  

 Výdej mycích a čisticích prostředků se provádí dle přílohy č. 1 „Katalogu OOPP“ – 

Specifikace mycích/čistících prostředků, prostředků proti prachu a aerosolům. 

 Zaměstnanci náleží OOPP podle „Katalogu OOPP“ u jednotlivých pracovních míst 

a které budou pro svou práci potřebovat. 

 Zaměstnanci i THP, kteří plní mimořádné úkoly a práce, případně brigádnické 

práce, vybaví jen těmi OOPP, které budou pro svou práci potřebovat a poučí je o 

vrácení. 

 

„Katalogu OOPP“ je zaměstnancům volně přístupný na firemní síti. 
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Příloha č. 5 – Vybrané povinnosti vedoucích zaměstnanců v oblasti 

BOZP 

Romana Bláhová 

Expertní hodnocení pracovních rizik ve vybraném průmyslovém provozu  

 

Povinnosti vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP jsou zaznamenány v Příručce 

ISŘ , v Politice ISŘ a v dalších OŘA.  

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni v oblasti BOZP, v rozsahu své působnosti, 

zejména: 

 Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon neodpovídá jeho 

zdravotní způsobilosti a schopnostem. 

 Seznamovat a pravidelně ověřovat u svých zaměstnanců požadavky právních a 

ostatních předpisů k zajištění BOZP, bezpečnosti technických zařízení, které jsou 

uvedené ve firemních OŘA pro BOZP a které doplňují jejich kvalifikační 

předpoklady pro výkon práce. 

 Kontrolovat jejich dodržování. 

 Přijímat opatření pro případy poskytování první pomoci, zdolávání požárů a 

havárií, evakuace zaměstnanců, PÚ a jiného vážného nebezpeční. 

 Pravidelně kontrolovat stav a dodržování BOZP na pracovištích, zajišťovat 

odstraňování závad. 

 Vytknout zaměstnanci při kontrole zjištěná porušení BOZP a zapsat záznam o 

poruše povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP. 

 Spolupracovat na vyhledávání, posuzování a hodnocení rizika možného ohrožení 

bezpečnosti a zdraví zaměstnanců s bezpečnostním technikem, informovat o nich 

zaměstnance a činit bezpečnostní nebo nápravná opatření k jejich ochraně 

v souladu s postupy, které jsou uvedeny ve firemních OŘA. Případné jakékoliv 

změny ihned nahlásit bezpečnostnímu technikovi. 

 Zřizovat, udržovat a případně zlepšovat potřebná ochranná zařízení. 

 Bezodkladně zjišťovat a odstraňovat příčiny všech PÚ na pracovišti a zjišťovat 

příčiny nemocí z povolání, vést evidenci PÚ a oznamovat je ihned po vzniku 

pracovníku BOZP. 
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 Nepoužívat takový způsob odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci 

vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu a jehož použití by vedlo při zvyšování 

pracovních výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. 

 Jestliže zaměstnanec odmítl vykonat práci, o níž měl důvodně za to, že 

bezprostředně a vážně ohrožuje jeho život a zdraví nebo život a zdraví jiných osob, 

nesmí se toto odmítnutí považovat za nesplnění povinností. 

 Při periodickém školení BOZP informovat zaměstnance o zařazení pracovního 

místa o kategorizaci práce, do jakého rizika je pracovní místo zařazeno. 

 Zaměstnancům sdělit, které zdravotnické zařízení je poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb. 

 Provádět pravidelné kontroly a zajišťovat revize technických zařízení k zajištění 

bezpečnosti a bezporuchovosti provozu. 
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Příloha č. 6 – Vybrané povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP 

Romana Bláhová 

Expertní hodnocení pracovních rizik ve vybraném průmyslovém provozu  

 

Povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP jsou zaznamenány v Příručce ISŘ , 

v Politice ISŘ a v dalších OŘA.  

V zájmu BOZP jsou zaměstnanci zejména povinni: 

 Aktivní zapojení do programů a plnění cílů BOZP. 

 Dodržovat všechny legislativní a firemní předpisy k BOZP, dodržovat stanovené 

postupy, s nimiž byli řádně seznámeni. 

 Dodržovat zásady bezpečného a slušného chování na pracovišti, s nimiž byli řádně 

seznámeni. 

 Všichni zaměstnanci mají celkovou odpovědnost za svou bezpečnost při práci i její 

vliv na okolí. 

 Účastnit se školení a výcviku zajišťovaného zaměstnavatelem v rámci BOZP a 

podrobit se zkouškám stanoveným právními předpisy. 

 Podrobit se lékařským prohlídkám stanovených právními předpisy. 

 Při práci používat přidělení OOPP a ochranná zařízení na strojích. 

 Na pracovištích nepoužívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky. 

 Dodržovat stanovený zákaz ve všech budovách a halách firmy, kouřit jen na 

určených místech. 

 Oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady, které by mohly ohrozit 

BOZP a podle svých možností se podílet a účastnit na jejich odstraňování 

 Podrobit se vyšetření, které provádí zaměstnavatel nebo příslušný orgán státní 

správy, aby zjistil, zda zaměstnanci nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných 

návykových látek 

 V areálu firmy se pohybovat jen po vymezených komunikacích. 

 Aktivní přístup k řešení problémů na svém i okolních pracovištích týkajících se 

veškerých činností ochrany zdraví. 
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Příloha č. 7 – Metodika a postupy k identifikaci nebezpečí a hodnocení 

rizika systém řízení prevence rizik 

Romana Bláhová 

Expertní hodnocení pracovních rizik ve vybraném průmyslovém provozu  

 

Ve firmě je uplatňována metodika identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik 

při práci, opírající se o provozní zkušenosti a závazek vedení společnosti vyloučit nebo 

eliminovat nemoci z povolání, pracovní úrazy a prevenci ochrany zdraví zaměstnanců. 

Výsledky identifikace, hodnocení a určení nástrojů řízení rizik jsou dokumentovány a 

průběžně aktualizovány na samostatných Protokolech o vyhledávání a hodnocení rizik, jež 

jsou podkladem pro uplatňování a udržování systému řízení BOZP.  

Metodika a postupy k identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik a systém řízení 

prevence rizik jsou popsány v samostatném dokumentu tzv. Organizační norma.  

 

Hodnocení systémů BOZP je prováděno v těchto oblastech:  

 Vyhodnocení programů a cílů BOZP 

 Úroveň pracovní neschopnosti 

 Úroveň pracovní neschopnosti z titulu pracovních úrazů 

 Úroveň drobných poranění 

 Skoronehody 

 Registr rizik 

 Plnění zákonných opatření BOZP 

 Certifikace 
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Příloha č. 8 – Metodika a postupy k identifikaci nebezpečí a hodnocení 

rizik 

Romana Bláhová 

Expertní hodnocení pracovních rizik ve vybraném průmyslovém provozu  

 

Ohodnocení kategorie ohrožení 

Hodnotitel provede ohodnocení stupně ohrožení odborným odhadem na základě 

znalostí a zkušeností o daném pracovišti po prostudování všech záznamů o úrazech a 

provozních nehodách, haváriích, DTP, návodů na používání zařízení a dokumentace 

k provozování, údržbě, seřizování a bezpečnostních pokynů, provozních řádů apod. 

 

Tabulka č. 26: Ohodnocení kategorie ohrožení 

Pravděpodob

nost ohrožení 

Frekvence vzniku ohrožení Časové působení ohrožení Stupeň 

ohrožení 

Velmi vysoká Vznikne velmi často Ohrožení působí nepřetržitě A 

Vysoká Vznikne několikrát po dobu 

životnosti zařízení nebo činnosti 

Ohrožení působí jen po 

určitou dobu 
B 

Střední Vznikne někdy po dobu 

životnosti zařízení nebo činnosti 

Ohrožení nastane jen velmi 

zřídka C 

Nízká Vznik je málo pravděpodobný, 

ale možný 

Možnost ohrožení je mizivá D 

Velmi nízká Vznik je téměř vyloučen Ohrožení je téměř nemožné E 

 

Ohodnocení kategorie ohrožení 

Hodnotitel provede ohodnocení kategorie ohrožení odborným odhadem. 

K odbornému odhadu může použít existující záznamy o úrazech na hodnoceném 

pracovišti, kde je zaznamenáno, zda se jednalo o lehký, těžký, smrtelný nebo hromadný 

úraz; záznamy drobných poranění (zda se jedná o opakovaný, vlastní zavinění – 

lehkomyslnost, nedbalost).  

 

Tabulka č. 27: Ohodnocení kategorie ohrožení 

Důsledek ohrožení Popis následků ohrožení Kategorie 

ohrožení 

Katastrofický Usmrcení, úplné zničení zařízení, nenahraditelné 

ztráty 
I 

Kritický Těžký úraz, choroba z povolání, rozsáhlé II 
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poškození zařízení, ztráty ve výrobě, velké 

finanční ztráty 

Málo významný Lehký úraz, začátek choroby z povolání, menší 

poškození zařízení, finanční ztráty III 

zanedbatelný Drobné poranění bez absence, malá porucha 

zařízení 
IV 

 

Bodové ohodnocení rizika při ohrožení 

Na základě předchozího odborného odhadu stupně ohrožení a kategorií ohrožení, 

uvede hodnotitel v následující tabulce příslušné ohodnocení rizika v bodech. 

 

Tabulka č. 28: Bodové ohodnocení rizika při ohrožení 

Kategorie 

ohrožení 

stupeň  

ohrožení 

Katastrofický 

 

I 

Kritický 

 

II 

Málo významný 

 

III 

Zanedbatelný 

 

IV 

A 

Velmi vysoký 
1 3 7 13 

B 

Vysoký 
2 5 9 16 

C 

Střední 
4 6 11 18 

D 

nízký 
8 10 14 19 

E 

Velmi nízký 
12 15 17 20 

 

Stupeň rizika 

Hodnotitel, který určil bodové ohodnocení rizika ohrožení, vyčte v tabulce č.25 

stupeň rizika. Pohybuje-li se riziko od 1-9 bodů je nezbytné přejmout opatření, aby se 

riziko snížilo nebo odstranilo a po opětovném zhodnocení vyšlo jako mírné nebo 

přijatelné.  

 

Tabulka č. 29: Stupeň rizika 

Rozpětí bodového 

ohodnocení rizika 

Komentář k bodovému ohodnocení rizika Stupeň rizika      

1 – 5 bodů    Riziko úrazu nebo havárie je nepřijatelné, zařízení 

nebo činnost je nezbytné okamžitě zastavit a 

přijmout opatření ke zmírnění rizika 

Nepřijatelné 
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6 – 9 bodů Zařízení nebo činnost je nebezpečná, je nutné 

zmírnit riziko přijetím vhodných opatření               
Vysoké 

10 – 17 bodů  Zařízení nebo činnost je bezpečná. Podmínkou je 

proškolení obsluhy, zajištění prohlídek zařízení 

atp. v předepsaných termínech. 

Mírné 

18 – 20 bodů  Zařízení nebo činnost je bezpečná. Jedná se o 

běžné používané postupy (bez úrazů a havárií). 
přijatelné 

 

Odstraňování a snižování zjištěného vysokého nebo nepřijatelného rizika 

Pokud vyjde ohodnocení rizika vysoké nebo nepřijatelné je potřeba přijmout 

vhodná další opatření, která by ohrožení nebo rizika zmírnila na mírná nebo přijatelná, 

popř. je zcela odstranila. Opatření k odstranění vysokého nebo nepřijatelného rizika je 

příslušný vedoucí zaměstnanec povinen realizovat dle možnosti bez prodlení, aby tak 

předešel zranění, ohrožení zdraví nebo havárii. 
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Příloha č. 9 – Politika ISŘ 

Romana Bláhová 

Expertní hodnocení pracovních rizik ve vybraném průmyslovém provozu  

 

Politika ISŘ vychází ze strategie firmy, je vytvořena s cílem uspokojování 

současných a budoucích potřeb všech zainteresovaných stran. Je rovněž rámcem pro 

udržování, zvyšování výkonnosti všech oblastí v integrovaném systému řízení s důrazem 

na prevenci a neustálé zlepšování relevantních ukazatelů firmy. 

Zásady pro zlepšování řízení, zvyšování úrovně a výkonnosti systému BOZP jsou: 

1. výcvik a trvalá osvěta zaměstnanců, pravidelná kontrolní a preventivní činnost, 

předcházení havarijních stavů  

2. soustavná identifikace rizik BOZP, jejich řešení a postupná eliminace 

3. předcházení zraněním, nemocem z povolání a poškození zdraví 

4. zohledňování požadavků na zvyšování bezpečnosti a ochrany před poškozením 

zdraví při opravách nebo modernizací infrastruktury firmy  

 

Management se zavazuje: 

 definovat a realizovat takovou strategii, která umožní dosáhnout stanovených cílů 

 vytvářet takové podmínky, které umožní trvalý rozvoj společnosti a její schopnosti 

analyzovat a uspokojovat potřeby všech zainteresovaných stran 

 trvale zlepšovat pracovní podmínky, a to v oblasti kariérového a odborného růstu, 

spravedlivého systému odměňování zaručujícího růst životní úrovně, zlepšování 

nezbytného technického zázemí, zajišťování požadavků na bezpečný provoz a 

k trvalému zefektivňování a zjednodušování práce, 

 trvale sledovat legislativu či jiné požadavky, vytvářet podmínky pro její dodržování 

a vyžadovat její plnění; dále plnit požadavky relevantních právních předpisů a 

dalších požadavků, které se vztahují k nebezpečím v oblasti BOZP a aspektům 

ochrany ŽP  

 výše uvedené závazky řídit a zlepšovat v rámci integrovaného systému řízení, jehož 

obsahem jsou standardy ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 případně dalších 

relevantních standardů 

 uspokojit potřeby zákazníka v průběhu celého cyklu životnosti projektu 
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 stanovit, zveřejňovat, naplňovat a přezkoumávat své Cíle integrovaného systému 

řízení v oblasti jakosti, ochrany ŽP a BOZP  

 

Od zaměstnanců se očekává: 

 ztotožnění se s firmou a jejími cíli 

 aktivní zapojení do programů a plnění cílů jakosti, ochrany ŽP, bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

 dodržování všech legislativních a firemních předpisů 

 vysokou osobní odpovědnost za provedenou práci a její neustálé zlepšování  

 práci vykonanou hned napoprvé dobře 

 trvalé zvyšování kvalifikace a dovedností 

 všichni zaměstnanci mají celkovou odpovědnost za svou bezpečnost při práci i její 

vliv na okolí 

 aktivní přístup k řešení problémů na svém i okolních pracovištích týkajících se 

jakosti produkce a veškerých činností, ochrany zdraví a životního prostředí  

 

 


