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Anotace/Abstract  

 

Vymazal, A.: Navržení směrnic pro stanovení požadavků BOZP ve SPEN s.r.o.. Diplomová 

práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2010. 66 str., 4 přílohy 

 

Zaměstnavatel musí zajistit na svých pracovištích bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců. Každý 

zaměstnavatel je plně odpovědný za dodržování legislativních požadavků v této oblasti.      

        Diplomová práce obsahuje návrhy základních směrnic pro splnění legislativních 

požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Klí čová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, směrnice BOZP, rizika 

 

 

Vymazal, A.: Propsal for Guidelines for the Determination of OSH Requirements in SPEN, 

Ltd.. Graduation Thesis. Ostrava: VŠB - Technical University Ostrava, 2010. 66 p., 4 

enclosures 

 

Employer is obliged to ensure safety and health protection at work, with regard to 

risks followed from potential life and health hazards of his emploees. Each employee is fully 

responsible for adherence to all legislative requirements in this matter.  

Thesis comprises proposals of essential directives for legislative requirements 

observance in the field of safety and health protection at work.  
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Úvod 

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), která je v právních předpisech, 

zejména pak v zákoníku práce uložená zaměstnavateli, je nedílnou a rovnocennou  součástí  

pracovních  povinností  vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu 

pracovních míst, která zastávají. Zaměstnavatel musí z hlediska BOZP zajistit na pracovištích 

firmy bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a 

zdraví zaměstnanců. Každý zaměstnavatel je plně odpovědný za dodržování legislativních 

požadavků v této oblasti.  

Má se za to, že jakákoliv vykonávaná práce představuje riziko ohrožení života a zdraví 

nejen pro persónu vykonávající danou činnost, ale také pro ostatní zaměstnance nebo 

subjekty, kterých se může taková činnost dotknout. Proto je nezbytné se věnovat jednotlivým 

ohrožujícím aspektům pracovních činností a tím předejít jejich možným nežádoucím 

účinkům.  

I přes to, že se bezpečnosti a ochraně zdraví při práci věnuje patřičná pozornost, 

každým rokem na světě přibývá přibližně třicet tisíc pracovních úrazů. Počet zraněných 

převyšuje ročně číslo 250 milionů a pro více než 340 tisíc zaměstnanců navíc úraz končí 

tragicky, a to ztrátou života. [1] 

Nedodržování požadavků právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci může mít nejen likvidační následky pro každou firmu v důsledku kontrol a následných 

pokut, ale i celoživotní nepříjemné pocity, pokud následkem nedbalého jednání a 

nedodržování těchto předpisů dojde u zaměstnanců k vážným zdravotním následkům. 

Diplomová práce je zaměřena na stanovení nezbytných a důležitých směrnic v oblasti 

BOZP. Cílem této práce je návrh dokumentů, jenž požadují právní a ostatní předpisy k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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1 Legislativa 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se v České republice řídí právními a ostatními 

předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 Právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou 

dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění § 349 odst. 1 jsou předpisy na 

ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické 

dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární 

ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními 

látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, 

pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 

 Dle odst. 2 totožného paragrafu jsou pro konkrétní zajištění BOZP pokyny dané 

zaměstnanci vedoucími zaměstnanci, kteří jsou mu nadřízeni. [2] 

1.1 BOZP p ředpisy pod drobnohledem  

1.1.1 Zákon č. 262/2006 Sb. 

Nejvyšším právním předpisem zastřešujícím BOZP v České republice je zákon č. 

262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.  

Oblast BOZP řeší část pátá, a to § 101 až § 108. Dle § 101 je zaměstnavatel  

povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika 

možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Péče o bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle § 101 nebo zvláštními právními 

předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců 

na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. 

Dle § 102 je zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

přijímáním opatření k předcházení rizikům. 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl 

předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 
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Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě 

tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět  

taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících 

faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být 

zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků, vybavení 

pracovišť, úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob 

zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu. 

Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout 

opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo 

minimalizováno. Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností 

zaměstnavatele na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých 

opatřeních podle věty první vede zaměstnavatel dokumentaci. 

Z § 103 pro zaměstnavatelé vyplývají povinnosti, a to zejména: 

• nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by 

neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,  

• informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena, 

sdělit zaměstnancům, které zařízení závodní preventivní péče jim poskytuje závodní 

preventivní péči, jakým druhům očkování, jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením 

souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit 

se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením,  

• zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho 

pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, o přijatých opatřeních, zejména ke 

zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě 

mimořádných událostí, 

• umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti se 

zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

• zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci, 

• nepoužívat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci vystaveni 

zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví a jehož použití by vedlo při zvyšování pracovních 

výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců,  
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• zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích. 

Informace a pokyny je třeba zajistit vždy při přijetí zaměstnance, při jeho převedení, 

přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení nebo 

změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů. O informacích a pokynech 

je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních 

předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné 

předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se 

k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce 

vykonávána a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.  

§ 104 se zabývá problematikou osobních ochranných pracovních prostředků, 

pracovních oděvů a obuvi, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochrannými nápoji. 

Paragraf 105 řeší povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech 

z povolání.  

Práva a povinnosti zaměstnance z hlediska BOZP jsou stanovena zejména v § 106. [2] 

1.1.2 Zákon č. 309/2006 Sb. 

Zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství, upravuje v 

návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy podle § 3 

zákoníku práce. 

Zákon stanovuje požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, na pracoviště a 

pracovní prostředí na staveništi, na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, požadavky na 

organizaci práce a pracovní postupy, bezpečnostní značky, značení a signály. Dále stanovuje 

rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma a zákaz výkonu některých prací. 

Je nutné zmínit § 9 Odborná způsobilost, který stanovuje v odst. 2, že zaměstnavatel 

může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li k tomu způsobilý nebo odborně způsobilý 

sám, jinak je povinen zajistit tyto úkoly odborně způsobilým zaměstnancem, kterého 

zaměstnává v pracovněprávním vztahu. Nemá-li takového zaměstnance, je povinen zajistit je 

jinou odborně způsobilou osobou. Odborně způsobilý zaměstnanec zaměstnavatele nebo jiná 

odborně způsobilá fyzická osoba jsou odborně způsobilými osobami. 
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Odst. 3 paragrafu 9 hovoří o tom, že pokud zaměstnavatel zaměstnává: 

• nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu 

potřebné znalosti, 

• 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně 

způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami, 

• více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více 

odborně způsobilými osobami. 

Paragraf 10 pak řeší předpoklady odborné způsobilosti fyzické osoby. [3] 

1.1.3 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. 

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

Nařízení vlády navazuje na § 105 zákoníku práce, který stanovuje povinnosti zaměstnavatele 

při pracovních úrazech a nemocech z povolání. 

Toto nařízení upravuje způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor 

záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam 

o úrazu. 

V § 1 ukládá zaměstnavateli vést  evidenci v knize úrazů tak, aby obsahovala všechny 

údaje potřebné k sepsání záznamu o úrazu. Záznam o úrazu sepisuje zaměstnavatel nejpozději 

do 5 pracovních dnů po oznámení pracovního úrazu a postupuje přitom podle vzoru záznamu 

o úrazu, který je uveden v příloze k tomuto nařízení. 

Paragrafy 2,3,4 řeší oblast ohlašování a odesílání záznamu o úrazu při ostatním a 

smrtelném pracovním úrazu. [4] 

1.1.4 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.  

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků. Toto nařízení vlády navazuje na § 104 zákoníku práce, který se zabývá osobními 

ochrannými pracovními prostředky, pracovními oděvy a obuvi, mycími, čisticími a 

dezinfekčními prostředky a ochrannými nápoji. V § 104 je mimo jiné stanoveno, že není-li 

možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními 

v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní 

ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné 

prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí 

bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem. 
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V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo 

znečištění nebo plní ochrannou funkci, poskytuje zaměstnavatel jako osobní ochranné 

pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv. 

Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční 

prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu; na pracovištích s nevyhovujícími 

mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím právním 

předpisem, též ochranné nápoje. 

Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v 

použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání. 

Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a 

ochranné nápoje poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně podle vlastního seznamu 

zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním 

plněním. 

Nařízení vlády pak specifikuje, co nejsou ochranné prostředky pro účely tohoto 

nařízení, požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky. 

Příloha č.2 tohoto nařízení stanovuje, co to jsou ochranné prostředky. 

Příloha č.3 definuje práce a činnosti, které vyžadují poskytování ochranných 

prostředků. 

Příloha č.4 vypisuje příklady druhů prací z hlediska znečištění. [5] 

1.1.5 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

nebezpečí pádu. Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a 

upravuje způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 

zajistit při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky 

nebo pádu do volné hloubky a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání technických 

zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 

Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců 

z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení a 

zajistí jejich provádění na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v 

libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví 

osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením, na všech ostatních 
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pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, 

případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 

Příloha tohoto nařízení pak řeší další požadavky na způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných 

zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. [6] 

1.1.6 Zákon 258/2000 Sb.  

Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., mimo jiné stanovuje v § 37 

kategorizace prací, že podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, 

a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Kritéria, faktory a limity pro 

zařazení prací do kategorií stanoví prováděcí právní předpis. Do kategorie se nezařazují práce 

prováděné na pracovištích staveb prozatímně užívaných ke zkušebnímu provozu, který 

nepřekročí jeden rok. 

O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany 

veřejného zdraví, pokud zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a 

ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

nestanoví jinak. Návrh předkládá osoba, která zaměstnává fyzické osoby v pracovněprávních 

nebo obdobných pracovních vztazích, a to do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu 

prací. Práce do druhé kategorie zařazuje zaměstnavatel, a to do 30 kalendářních dnů ode dne 

zahájení jejich výkonu, změny podmínek odůvodňující zařazení práce do druhé kategorie, 

nebo do 10 dnů ode dne vykonatelnosti rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví. Ostatní 

práce na pracovištích zaměstnavatele, které nebyly takto zařazeny, se považují za práce 

kategorie první. 

Dle § 44a odst. 10 je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání  

povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo 

chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo 

karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro 

reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a 

ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky. 

Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména 

informace o nebezpečných vlastnostech chemických látek a chemických přípravků, se kterými 

zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí,  
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pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě. Text pravidel je právnická osoba 

nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna projednat s orgánem ochrany veřejného 

zdraví příslušným podle místa činnosti. [7] 

1.1.7 Vyhláška č. 432/2003 Sb.  

Dle § 103 zákoníku práce musí zaměstnavatel informovat zaměstnance o tom, do jaké 

kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena. 

Vyhláška č. 432/2003 Sb., podmínky pro zařazování prací do kategorií, hodnoty 

biolog. testů, stanoví v souladu s právem evropských společenství kritéria, faktory a limity 

pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, 

podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 

náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 

Faktorem se pro účely této vyhlášky rozumí fyzikální, chemické a biologické činitele, 

prach, fyzická zátěž, zátěž teplem a chladem, psychická a zraková zátěž a další faktory, které 

mohou mít nebo mají vliv na zdraví. 

Kritéria, faktory a limity pro zařazování prací do kategorií upravuje příloha č. 1. 

Limitní hodnoty biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu 

pro provádění biologických expozičních testů upravuje příloha č. 2. 

Tato vyhláška rozlišuje čtyři kategorie práce: 

• za kategorie první se považují práce, při nichž podle současného poznání není 

pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví, 

• za kategorie druhou se považují práce, při nichž podle současné úrovně poznání lze 

očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, 

tedy práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů stanovené zvláštními 

právními předpisy, a práce naplňující další kritéria pro jejich zařazení do kategorie druhé 

podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, 

• za kategorie třetí se považují práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, a práce 

naplňující další kritéria pro zařazení práce do kategorie třetí podle přílohy č. 1, přičemž 

expozice fyzických osob, které práce vykonávají , není spolehlivě snížena technickými 

opatřeními pod úroveň těchto limitů, a pro zajištění ochrany zdraví osob je proto nezbytné 

využívat osobní ochranné pracovní prostředky, organizační a jiná ochranná opatření, a 

dále práce, při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání nebo statisticky významně  
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častěji nemoci, jež lze pokládat podle současné úrovně poznání za nemoci související s 

prací, 

• za kategorie čtvrtou se považují práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které 

nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření. 

Kategorie, do které má být práce zařazena podle § 37 odst. 3 písm. c) zákona, se v 

případě, že jde o práci spojenou s expozicí několika faktorům, stanoví podle nejméně příznivě 

hodnoceného faktoru. [8] 

1.1.8 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy evropských společenství a upravuje: 

• rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, metody a způsob 

jejich zjišťování, 

• způsob hodnocení rizikových faktorů z hlediska ochrany zdraví zaměstnance, 

• minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, 

• podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a jejich údržby při 

práci s olovem, karcinogeny, mutageny a látkami toxickými pro reprodukci, s azbestem, 

biologickými činiteli a v zátěži chladem nebo teplem, 

• bližší podmínky poskytování ochranných nápojů, 

• bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, 

• bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů při zátěži teplem nebo 

chladem, při práci s chemickými látkami, prachem, olovem, azbestem, biologickými 

činiteli a při fyzické zátěži, 

• bližší požadavky na práci se zobrazovacími jednotkami, 

• některá opatření pro případ zdolávání mimořádné události, při které dochází ke zvýšení 

expozice na úroveň, která může vést k bezprostřednímu ohrožení zdraví nebo života 

zaměstnance vystaveného chemické látce nebo prachu, 

• rozsah informací k ochraně zdraví při práci s olovem, při nadměrné expozici chemickým 

karcinogenům, mutagenům nebo látkám toxickým pro reprodukci, s biologickými činiteli 

a při fyzické zátěži, 

• minimální požadavky na obsah školení zaměstnance při práci, která je nebo může být 

zdrojem expozice azbestu nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest. 
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V současné době bylo zveřejněno nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se mění 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Vydáno 

na základě 309/2006 Sb. Předpis mění 361/2007 Sb. Datum účinnosti je od 1. května 2010.[9] 

1.1.9 Zákon č. 20/1966 Sb.    

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Dle § 18 tohoto zákona závodní 

preventivní péče zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci včetně ochrany 

zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a 

prevenci úrazů. 

Dle § 103 zákoníku práce, zaměstnavatel nesmí nepřipustit, aby zaměstnanec 

vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a 

zdravotní způsobilosti, a dále  sdělit zaměstnancům, které zařízení závodní preventivní péče 

jim poskytuje závodní preventivní péči a jakým druhům očkování a jakým preventivním 

prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit 

zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném 

zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného 

zdraví. [10] 

1.1.10 Vyhláška č. 288/2003 Sb.  

Vyhláška č. 288/2003 Sb., práce a pracoviště zakázané těhotným ženám a mladistvým. 

Touto vyhláškou se stanoví v souladu s právem evropských společenství práce a pracoviště, 

které jsou zakázané těhotným ženám, kojícím ženám a matkám do konce devátého měsíce po 

porodu, a práce a pracoviště zakázané mladistvým a vymezují práce a pracoviště, na kterých 

mohou kojící ženy a matky do konce devátého měsíce po porodu takové práce konat, a 

podmínky, za kterých mohou mladiství výjimečně takové práce konat z důvodu přípravy na 

povolání pod odborným dohledem. [11] 

1.1.11 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy evropských společenství a upravuje 

podrobnější požadavky na zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti a v 

pracovním prostředí.  
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Další podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí řeší příloha tohoto 

nařízení. Tato příloha se zabývá požadavky na: 

• stabilitu a mechanickou odolnost staveb,  

• elektrické instalace, průmyslové rozvody, potrubní systémy, vedení a sítě, únikové cesty a 

východy, 

• střechy, příčky, stěny a stropy, podlahy, 

• pracoviště s výskytem prachu a škodlivin v pracovním ovzduší, 

• dopravní komunikace, nebezpečný prostor, 

• nakládací a vykládací rampy, 

• pracoviště pro výrobu, opravy a údržbu dopravních prostředků, 

• poskytování první pomoci, 

• venkovní pracoviště, 

• skladování a manipulace s materiálem a břemeny, 

• sklad pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv, 

• nízkotlakou kotelnu. [12] 

1.1.12 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., požadavky na bezpečný provoz a používání strojů. 

Toto nařízení se vztahuje, v souladu s právem evropských společenství, na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, pokud požadavky na bezpečnost 

provozu a používání zařízení nestanoví zvláštní právní předpis jinak. 

Přílohy tohoto nařízení kladou další požadavky na bezpečný provoz a používání 

zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců, používání zařízení pro zdvihání a přemisťování 

zavěšených břemen, provoz a používání pojízdných zařízení, používání zařízení pro plynulou 

dopravu nákladů, používání stabilních skladovacích zařízení sypkých hmot. [13] 

1.1.13 Vyhláška č. 48/1982 Sb.   

Vyhláška č. 48/1982 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení. Vyhláška stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení, které jsou organizace podléhající dozoru orgánů státního odborného 

dozoru nad bezpečností práce a právnické a fyzické osoby, které vykonávají podnikatelskou 

činnost podle zvláštních předpisů  ve své výrobní i nevýrobní činnosti povinny zabezpečit. 
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Vyhláška se nevztahuje na výrobky stanovené k posuzování shody podle zvláštního 

zákona a nařízení vlády a na činnosti, pracoviště a technická zařízení podléhající podle 

zvláštních předpisů dozoru orgánů státní báňské správy na technická zařízení podléhající 

podle zvláštních předpisů dozoru orgánů na úseku národní obrany, dopravy a spojů a na 

vybrané objekty ministerstev vnitra. [14] 

1.1.14 Zákon č. 356/2003 Sb.  

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích a o změně některých 

zákonů. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy evropských společenství a upravuje v 

návaznosti na přímo použitelné předpisy evropských společenství práva a povinnosti 

právnických osob a podnikajících fyzických osob při výrobě, klasifikaci, zkoušení 

nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu 

chemických látek nebo látek obsažených v přípravcích nebo předmětech a při klasifikaci, 

zkoušení nebezpečných vlastností, balení a označování chemických přípravků na území České 

republiky a vymezuje působnost správních orgánů při zajišťování ochrany zdraví a životního 

prostředí před škodlivými účinky látek a přípravků. [15] 

1.1.15 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.  

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení 

signálů. Tímto nařízením se v souladu s právem evropských společenství stanoví vzhled a 

umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. 

V příloze k tomuto nařízení je uveden vzhled značek, kódy zvukových signálů, signály 

dávané rukou a hlasové signály. Barva značek a světelných signálů musí odpovídat tabulce 

barev a jejich významu. [16] 

1.1.16 Zákon č. 251/2005 Sb.  

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Tento zákon upravuje zřízení a postavení 

orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a 

pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při 

kontrole a sankce za porušení stanovených povinností. [17] 
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2 Představení firmy  SPEN s.r.o. 

Mnou navrhované směrnice jsou zpracovány pro reálnou firmu. Firma si však 

výslovně nepřála byt jmenována v mé diplomové práci, a proto tyto směrnice budou psány 

pod fiktivním názvem firmy SPEN s.r.o.  

Firma SPEN s.r.o., dle obchodního rejstříku, se zabývá montáží a servisem nerezové 

technologie v potravinářském průmyslu, technologií výroby stlačeného vzduchu, chladičů 

vody, potrubních rozvodů (ocelových, plastových, hliníkových, nerezových), výrobků z 

nerezového materiálu, soustružnickou výrobou, zámečnickými prácemi. 

Firma má dva statutární orgány, kteří jednají jménem společnosti každý samostatně 

v plném rozsahu, což je důležitá informace pro schvalování směrnic a dokumentů.  

Firma provozuje své činnosti ve dvou pronajatých kójích v hale jiné společnosti. Dále 

dochází k montáži a servisu na pracovištích u zákazníků firmy SPEN s.r.o. 
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3 Směrnice BOZP – teoretická část 

Pro společnost SPEN s.r.o. jsem v rámci odstraňování závad z protokolu oblastního 

inspektorátu inspekce práce a následného zavedení systému BOZP navrhl mimo jiné tyto 

důležité směrnice: rizika, kategorizace, seznam OOPP, směrnice BOZP, směrnice MPBP, 

systém školení BOZP, prověrky BOZP.  Osvědčení odborné způsobilosti k zajištění úkolů 

v prevenci rizik jsem doložil v  příloze č. 1. 

3.1 Vyhledávání, zhodnocení a eliminace rizik 

Dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění § 102 odst. 3 je 

zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního 

prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění 

vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, 

aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce 

dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do 

kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť, 

úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, dodržovat metody a způsob zjištění a 

hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu. 

Pro zpracování směrnice “ Vyhledávání, zhodnocení a eliminace rizik, dle zákoníku 

práce § 102 odst. 3“ jsem použil program Rizika na PC od Rožnovského vzdělávacího servisu 

s.r.o.. Při používání tohoto programu je však nutno programem předkládaná rizika přizpůsobit 

daným problémům a podmínkám firmy. [2] [18] 

Pro vyhodnocení míry rizika je použito číslo, které odpovídá závažnosti rizika. Toto 

číslo vzejde  ze vzorce R=P * N * H, kde R je míra rizika, P je pravděpodobnost vzniku a 

existence rizika, N je pravděpodobnost následků a závažnost a H je názor hodnotitele. Škály 

hodnocení jsou uvedeny v tabulce č. 3.1.[18] 
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Tabulka 3.1: Vysvětlivky hodnocení míry rizika [18] 

 
P - pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

1. Nahodilá 
2. Nepravděpodobná 
3. Pravděpodobná 
4. Velmi pravděpodobná 
5. Trvalá  

N - pravděpodobnost následků - závažnost 
1. Poranění bez pracovní neschopnosti  
2. Absenční úraz (s pracovní neschopností) 
3. Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 
4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky 
5. Smrtelný úraz  

H - názor hodnotitele 
1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 
2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení  
3. Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení  
4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení  
5. Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí 

R - míra rizika 
• 0 - 3: Bezvýznamné riziko  
• 4 - 10: Akceptovatelné riziko  
• 11 - 50: Mírné riziko  
• 51 - 100: Nežádoucí riziko  
• 101 - 125: Nepřijatelné riziko 
 

3.2 Návrh za řazení pracovišt ě do kategorie 

Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví § 37 podle míry výskytu 

faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví se práce 

zařazují do čtyř kategorií.  

Zaměstnavatel v návrhu na zařazení práce do kategorie uvede označení práce, název a 

umístění pracoviště, kde je daná práce vykonávána, výsledky hodnocení expozice fyzických 

osob vykonávajících danou práci jednotlivým rozhodujícím faktorům pracovních podmínek v 

charakteristické směně, délku směny; u vícesměnného provozu režim střídání směn, návrh 

kategorie, do které má být práce zařazena, počet zaměstnanců vykonávajících danou práci, z 

toho počet žen, opatření přijatá k ochraně zdraví zaměstnanců vykonávajících danou práci. [7] 
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3.3 Seznam OOPP 

Dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění § 104 není-li možné rizika 

odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti 

organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné 

pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které 

musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu 

práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem. 

Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné 

nápoje poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného 

na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním. 

3.4 Směrnice BOZP 

Směrnici BOZP nepředepisuje žádný právní ani ostatní předpis k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, avšak lze v této směrnici splnit mnoho legislativních požadavků.  

V této směrnici lze mimo jiné určit požadavek § 103 odst. 3 zákoníku práce, a to, že  

zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení 

dokumentace o provedeném školení.  

 Dále lze určit dle § 103 odst. 1 zákoníku práce, které zařízení závodní preventivní péče 

poskytuje zaměstnancům závodní preventivní péči, jakým druhům očkování a jakým 

preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou zaměstnanci 

povinni se podrobit. 

 Také je zde možnost písemně určit oprávněného vedoucího zaměstnance pro 

provádění orientačních dechových zkoušek tak, jak to předpokládá § 106 odst. 4 zákoníku 

práce. 
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3.5 Školení BOZP 

 Dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění § 103 odst. 2 je 

zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a 

požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s 

nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána a 

soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první zaměstnavatel 

zajistí při nástupu zaměstnance do práce, dále při změně pracovního zařazení, 

druhu práce, při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků 

nebo změny technologických anebo pracovních postupů, v případech, které mají nebo mohou 

mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a 

vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, 

musí být školení podle věty první pravidelně opakováno.  

3.6 Prov ěrky BOZP 

Dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění § 108 odst. 5 je 

zaměstnavatel povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou 

organizací nebo zástupcem zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

zjištěné nedostatky odstraňovat. 
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4 Směrnice BOZP – praktická část 

4.1 Vyhledávání, zhodnocení a eliminace rizik 

Samostatná rizika vyhledána pro společnost SPEN s.r.o. z důvodu rozsáhlosti tvoří 

přílohu č.2 

4.2 Návrh za řazení pracovišt ě do kategorie 

Zápis o návrhu zařazení pracoviště do kategorie dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví § 37 

Název firmy:  SPEN s.r.o. 

Ulice:    Spenová 1128 

Město:   Třinec  

PSČ:    739 61 

IČ:    111 11 111 

Statutární orgán:  Petr Spen – jednatel společnosti  

Předmět činnosti: viz. obchodní rejstřík  

Celkový počet zaměstnanců: 10 ( 9 mužů a 1 žena) 

Pracovní doba: od 600 do 1430, což činí 480 minut a 30 minut na přestávku  

Pracoviště a profese: svářeč ( 3 zaměstnanci, z toho 0 žen ) 

  elektrikář ( 2 zaměstnanci, z toho 0 žen ) 

  zámečník ( 2 zaměstnanci, z toho 0 žen )    

     jednatel ( 2 zaměstnanci, z toho 0 žen )   

účetní ( 1 zaměstnanec, z toho 1 žena )    

Závodní lékařská péče je uzavřena s MUDr. Michaelou Spenovou. 

 

Kategorizace pracovišť byla prováděna dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se 

stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 

expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 
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1. Prach 

Svářečské dýmy vznikají při svařování v plynné atmosféře argonu, samotné svařování 

probíhá pouze u profese svářeč v rozmezí 1 hodiny za směnu s použitím ochranné pomůcky 

svářečské kukly typu speedglas 9008x, prach vzniká také při používání ručního nářadí 

BOSCH (bruska), která se taktéž používá 1 hodinu za směnu. 

Navrhujeme zařadit profesi svářeč do kat.2, ostatní zaměstnanci nejsou ohroženi tímto 

rizikem. 

2. Chemické látky 

Na dílně dochází k manipulaci s chemikáliemi, které dle bezpečnostních listů nejsou 

klasifikovány jako nebezpečné. Dle bezpečnostních listů pro tyto produkty nejsou vymezeny 

žádné meze expozice na pracovištích.  

Zaměstnanci nejsou ohrožení tímto rizikem. 

3. Hluk 

Profese údržbář používá vrtačku BOSCH. Dle informací od výrobce úroveň hluku 

elektrického nářadí s hodnocením A činí typicky: 

hladina akustického tlaku 83 dB(A), 

hladina akustického výkonu 94 dB(A), 

nejistota K= 3 dB. 

Údržbář s touto vrtačkou pracuje v součtu max.  30 min. v rámci pracovního týdne.  

Zaměstnanci nejsou ohrožení tímto rizikem. 

4. Vibrace 

Profese svářeč, elektrikář a zámečník používá uhlovou brusku BOSCH GWS. Dle 

návodu od výrobce vykazuje uhlová bruska hladinu vibrací 9 m*s-2. Servisní technik (svářeč, 

elektrikář, zámečník) s touto  uhlovou bruskou pracuje max. 20 min. v rámci dne, celkově 

však max. 60 min v rámci pracovního týdne. 

Navrhujeme zařadit profesi svářeč, elektrikář a zámečník do kat.2, ostatní zaměstnanci nejsou 

ohroženi tímto rizikem. 

5. Neionizující záření a elektromagnetické pole 

Zaměstnanci nejsou ohroženi tímto rizikem. 

6. Ionizující záření 

Zaměstnanci nejsou ohroženi tímto rizikem. 
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7. Fyzická zátěž 

U profese svářeč, elektrikář a zámečník dochází k občasné manipulaci. Těžká břemena 

jsou převážena pomoci jeřábu. Na pracovišti u profese svářeč, elektrikář a zámečník dochází 

k občasné manipulaci s břemeny 15 - 40 kg (muži).  

Navrhujeme zařadit profesi svářeč, elektrikář a zámečník do kat. 2.,ostatní  zaměstnanci 

nejsou ohroženi tímto rizikem. 

8. Pracovní poloha 

Nejedná se o monotónní práce, zaměstnanci nepracují stále ve stejné poloze, ale mají 

možnost ji měnit. Při výkonu kancelářských prací je nutno sedět a pracovat u stolu, 

zaměstnanci však kdykoli mohou vstát, změnit pracovní činnost. 

Zaměstnanci nejsou ohroženi tímto rizikem. 

9. Zátěž teplem 

Na dílně a kancelářích je možno používat přirozené větrání. 

Zaměstnanci nejsou ohroženi tímto rizikem. 

10. Zátěž chladem 

Nevykonává se trvalá práce na venkovním pracovišti nebo v prostorách, v nichž jsou z 

technologických důvodů uměle udržovány teploty na hodnotách nižších. Operativní teploty t0 

nejsou nižší než + 4 st. C. 

Zaměstnanci nejsou ohroženi tímto rizikem. 

11. Psychická zátěž 

Nejedná se o práce v třísměnném nebo nepřetržitém provozu. Zaměstnanci nepracují 

v monotónním ani ve vnuceném pracovním tempu. 

Zaměstnanci nejsou ohroženi tímto rizikem. 

12. Zraková zátěž 

V žádné profesi není třeba rozlišovat kritické detaily. Ve společnosti se nepoužívají 

žádné zvětšovací přístroje, ani monitory pro monitorování prostředí.  

 Zaměstnanci nejsou ohroženi tímto rizikem. 

13. Práce s biologickými činiteli 

Zaměstnanci nejsou ohroženi tímto rizikem. 
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Na základě výše popsaných a zhodnocených ukazatelů navrhujeme do kategorie 1 

zařadit pracoviště a profese: účetní, jednatel 

Na základě výše popsaných a zhodnocených ukazatelů navrhujeme do kategorie 2 

zařadit pracoviště a profese: svářeč ( prach, hluk, vibrace fyzická zátěž), zámečník a elektrikář 

(hluk, vibrace, fyzická zátěž). 

 

V Třinci dne 10.1.2010                                                              ……………………………….. 

              statutární orgán společnosti 

Opatření: 

Poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek dle zpracovaného dokumentu 

„seznam OOPP“, což vyplývá z § 104 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.  

Nutnost provádět pravidelné lékařské prohlídky dle zpracovaného harmonogramu 

lékařských prohlídek dle profesí, což vyplývá z § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.  
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Kategorizace prací: dle vyhlášky 432/2003 Sb. 

Účetní, jednatel 

Tabulka 4.1: Kategorizace prací – účetní, jednatel 

Stanovení kategorie 

Rizikový faktor Hodnocení expozice Návrh kategorie 

Prach Bez expozice 1 

Chemické látky Bez expozice 1 

Hluk Bez expozice 1 

Vibrace Bez expozice 1 

Neionizující  záření a 

elektromagnetická pole 

 

Bez expozice 1 

Fyzická zátěž  Bez expozice 1 

Pracovní poloha Bez expozice 1 

Zátěž teplem Bez expozice 1 

Zátěž chladem Bez expozice 1 
Psychická zátěž Bez expozice 1 

Zraková zátěž Bez expozice 1 

Biologické činitele Bez expozice 1 

Práce ve zvýšeném tlaku Bez expozice 1 

(Počet zaměstnanců: 3, z toho 1 žena) 

Kategorie stanovená pro dané profese 

 

1 
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Kategorizace prací: dle vyhlášky 432/2003 Sb. 

Svářeč 

Tabulka 4.2: Kategorizace prací – svářeč 

Stanovení kategorie 

Rizikový faktor Hodnocení expozice Návrh kategorie 

Prach Svařování 2 

Chemické látky Bez expozice 1 

Hluk Uhlová bruska 2 

Vibrace Uhlová bruska 2 

Neionizující  záření a 

elektromagnetická pole 

 

Bez expozice 1 

Fyzická zátěž  Břemena max 40kg 2 

Pracovní poloha Bez expozice 1 

Zátěž teplem Bez expozice 1 

Zátěž chladem Bez expozice 1 
Psychická zátěž Bez expozice 1 

Zraková zátěž Bez expozice 1 

Biologické činitele Bez expozice 1 

Práce ve zvýšeném tlaku Bez expozice 1 

(Počet zaměstnanců: 3, z toho 0 žena) 

Kategorie stanovená pro dané profese 

 

2 
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Kategorizace prací: dle vyhlášky 432/2003 Sb. 

Zámečník, Elektriká ř 

Tabulka 4.3: Kategorizace prací – zámečník, elektriká ř 

Stanovení kategorie 

Rizikový faktor Hodnocení expozice Návrh kategorie 

Prach Bez expozice 1 

Chemické látky Bez expozice 1 

Hluk Uhlová bruska 2 

Vibrace Uhlová bruska 2 

Neionizující  záření a 

elektromagnetická pole 

 

Bez expozice 1 

Fyzická zátěž  Břemena max 40kg 2 

Pracovní poloha Bez expozice 1 

Zátěž teplem Bez expozice 1 

Zátěž chladem Bez expozice 1 
Psychická zátěž Bez expozice 1 

Zraková zátěž Bez expozice 1 

Biologické činitele Bez expozice 1 

Práce ve zvýšeném tlaku Bez expozice 1 

(Počet zaměstnanců: 4, z toho 0 žena) 

Kategorie stanovená pro dané profese 

 

2 
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4.3 Seznam OOPP 

Úvod 

Seznam osobních ochranných pracovních pomůcek je seznam, kterým se stanoví 

rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (dále 

OOPP) a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků v pracovních profesích a pracovních 

podmínkách ve společnosti SPEN s.r.o. 

Po zhodnocení rizik, charakteru práce a konkrétních podmínek na pracovištích 

společnosti SPEN s.r.o. byl zpracován, v souladu s ustanovením § 104 zákoníku práce a 

nařízením vlády č. 495/2001 Sb., tento seznam poskytovaných osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, dále ,,Seznam“.  

V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo 

znečištění, poskytuje zaměstnavatel jako OOPP též pracovní oděv nebo obuv.  

Společnost poskytuje OOPP na ochranu života a zdraví pracovníků bezplatně tam, kde 

není možno zajistit bezpečnost kolektivním technickým opatřením. Tento „Seznam“ je 

v plném rozsahu závazný pro všechny zaměstnance společnosti SPEN s. r. o. 

Pravomoci a povinnosti 

a) vedoucí zaměstnanec 

• seznamuje zaměstnance se správným  používáním OOPP a s riziky eliminovanými 

jejich používáním,  

• kontroluje používání OOPP zaměstnanci dle tohoto „Seznamu“, 

• rozhodne o přidělení nového OOPP, jakmile předchozí ztratilo svou ochrannou funkci 

opotřebením nebo poškozením ve stanovené době použitelnosti, 

• odpovídá za hospodárnost v používání OOPP,  

• informuje bezodkladně bezpečnostního technika, který zastřešuje BOZP ve 

společnosti o změnách pracovních podmínek. 

b) jednatelé a účetní společnosti 

• vydává OOPP zaměstnancům dle Seznamu a příslušných profesí, 

• odpovídá za vedení evidence o přidělených OOPP zaměstnancům, 

• nakupuje příslušné OOPP, odpovídá za vyžadování atestu (u OOPP, které chrání před 

riziky) a u ostatních OOPP  vyžaduje prohlášení o shodě od výrobce, nebo dodavatele 

jednotlivých OOPP.  
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c) bezpečnostní technik 

• provádí poradenskou činnost ve věci hodnocení rizik a výběru příslušných OOPP. 

d) zaměstnanec 

• používá OOPP při výkonu příslušné pracovní činnosti, 

• zachází s OOPP hospodárně, provádí běžnou denní údržbu, aby OOPP byly 

v použitelném a hygienicky nezávadném stavu, 

• nepoužívá OOPP k jiným účelům, než pro které byly přiděleny, 

• žádá okamžitě o výměnu OOPP v případě, že stávající OOPP ztratil svoji ochrannou 

funkci, 

• odkládá OOPP na místech k tomu určených, 

• v případě ukončení pracovního poměru ve společnosti, převedení, opotřebení je 

povinen OOPP vrátit zaměstnavateli. 

Zásady poskytování OOPP 

a) Každý zaměstnanec je podle § 106 zákoníku práce povinen dbát o svou vlastní 

bezpečnost, o své vlastní zdraví, o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně 

dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. 

b) Na základě tohoto Seznamu jednatelé nebo účetní společnosti vydávají příslušným 

zaměstnancům OOPP. Výdej OOPP je zaznamenán do karty OOPP (příloha č. 3 této 

diplomové práce) oproti podpisu příslušného zaměstnance. 

c) OOPP jsou po celou dobu majetkem zaměstnavatele, a proto společnost požaduje po 

zaměstnanci vrácení opotřebovaných OOPP. Doba použitelnosti uvedená v seznamu je 

orientační, nové OOPP nahrazující opotřebované jsou vydávány až po ztrátě jejich 

funkčních vlastností na základě rozhodnutí příslušného vedoucího zaměstnance. 

d) Zanikne-li důvod pro vybavení zaměstnance OOPP (rozvázání pracovního poměru, 

převedení, opotřebení OOPP, apod.), je zaměstnanec povinen OOPP vrátit zpět 

vedoucímu zaměstnanci, nebo s jeho souhlasem je zaměstnanec může odkoupit za 

zbytkovou cenu. 

e) Mycí, čistící a hygienické prostředky jsou poskytovány v množství uvedeném v tomto 

seznamu. 

f)  S tímto Seznamem je každý zaměstnanec společnosti seznámen při školení o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci. 
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g) Nově přijatý zaměstnanec dostane přiděleny OOPP dle seznamu ihned po nástupu do 

práce a započetím činnosti, kde je ohrožován riziky, na základě kterých mu byly OOPP 

přiděleny. 

h) Při převedení zaměstnance na jinou profesi z důvodů organizačních, zdravotních, ztráty 

nebo zvýšení způsobilosti, případně kvalifikace bude zaměstnanec dovybaven o OOPP 

předepsané pro tuto profesi. Zaměstnanec je povinen OOPP, které vlastní z předcházející 

profese a které nejsou stanoveny k výkonu nové profese, vrátit zaměstnavateli. 

i) Na poskytované OOPP musí být vydáno od výrobce nebo dodavatele prohlášení o shodě, 

nebo atest. 

j) V případě nově vzniklých profesí, přehodnocení rizik, změně pracovních podmínek bude 

provedena změna či doplnění Seznamu. Podnět k předložení návrhu na změnu je povinen 

podat příslušný vedoucí zaměstnanec, když zjistí skutečnost, jež nepochybně vede 

k potřebě změny Seznamu pro poskytování OOPP. 

k) Podle ustanovení odstavce 2, §106 zákoníku práce má zaměstnanec právo odmítnout 

práci, jestliže není vybaven řádnými a spolehlivými OOPP a má důvodně za to, že tato 

práce bezprostředně a vážně ohrožuje jeho život nebo zdraví.  

l) Poskytování OOPP nesmí být nahrazováno finančním plněním. 

m) Praní, čištění OOPP zaměstnavatel zastřešuje pomocí externí firmy.  
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Seznam pracovních činnosti a profesí po vyhodnocení rizik pro výběr OOPP dle přílohy 

č.1 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb.  ( viz příloha č. 4) 

Profese: Svářeč/zámečník/vazač 

 
Tabulka 4.4: Kategorizace prací část 1/2– zámečník, elektriká ř 

Vybavení OOPP 

Ohrožená část 

těla, kterouOOPP  

má chránit 

Eliminované riziko 

Orientač-

ní doba 

používání 

(měsíce) 

* ochranné brýle proti 

mechanickým částicím 

zrak náraz - C 2 PP 

* ochranná přilba hlava náraz, pád – F 2 PP 

* rezonanční nebo mušlové 

chrániče sluchu 

sluch 

 

hluk – B 11 PP 

* ochranné rukavice  ruce poškrabání,bodné a řezné 

rány – G 2 

PP 

ochranný pracovní oděv celé tělo poškrabání,bodné a řezné 

rány – N 3,22 

12 

ochranná obuv 

s protiskluzovou a 

vyztuženou podešví  

chodidlo 

 

pád předmětu, nebezpečí 

uklouznutí – I 2,4 

PP 

prostředek osobního zajištění celé tělo pád (dle NV 362/2005) –  

N 1 

Návod od 

výrobce 

Práce ve venkovním a zimním prostředí 

zateplený ochranný oděv celé tělo chlad – N 7 PP 

* nepromokavý plášť   celé tělo chlad, ochrana proti dešti, 

působení vody – N7 

PP 

gumové holínky  chodidlo 

 

ochrana proti dešti, 

působení vody – I,J 7 

PP 
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Tabulka 4.4: Kategorizace prací část 2/2– zámečník, elektriká ř 
Svářečské potřeby 

* ochranná kukla svářečská hlava sálavé teplo a záření ,náraz 

– F 6,9 

PP 

* brýle svářečské zrak sálavé teplo a záření – C6,9 PP 

ochranná obuv svářečská 

(svářečská pérka) 

chodidlo 

 

nebezpečí uklouznutí, 

popáleniny -   I6,9 

PP 

svářečský oblek cele tělo poškrabání, popáleniny – N 

6,9,22 

24 

ochranné rukavice svářečské ruce poškrabání, popáleniny – 

G6 

PP 

* k dispozici na pracovišti 

Profese: elektrikář/vazač 

 

Tabulka 4.5: Kategorizace prací, část 1/2– elektrikář, vázač 

Vybavení OOPP 

Ohrožená část 

těla, kterouOOPP  

má chránit 

Eliminované riziko 

Orientač-

ní doba 

používání 

(měsíce) 

* ochranné brýle zrak náraz – C 2 PP 

ochranná obuv protiskluzová chodidlo 

 

pád předmětu, nebezpečí 

uklouznutí – I 2,4 

PP 

ochranný pracovní oděv celé tělo poškrabání,bodné a řezné 

rány – N 3,22 

12 

 *prostředek osobního 

zajištění 

celé tělo pád (dle NV 362/2005)–N1 Návod od 

výrobce 

* ochranná přilba hlava náraz, pád – F 2 PP 

ochranné rukavice ruce poškrabání,bodné a řezné 

rány – G2 

PP 
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Tabulka 4.5: Kategorizace prací, část 2/2– elektrikář, vázač 
Práce ve venkovním a zimním prostředí 

zateplený ochranný oděv celé tělo chlad – N7 PP 

* nepromokavý plášť   celé tělo chlad, ochrana proti dešti, 

působení vody – N7 

PP 

gumové holínky  chodidlo 

 

ochrana proti dešti, 

působení vody – I,J 7 

PP 

* k dispozici na pracovišti 

 

Poskytování mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům  prostředky dle dále uvedených  požadavků a  

tabulek. Jestliže zaměstnanci přicházejí  do styku s látkami, které  mohou způsobit podráždění 

pokožky (kyseliny, louhy, vápno, organická rozpouštědla, tmely, lepidla, dehtové látky, oleje, 

ropné látky apod.)  poskytují se pracovníkům ochranné krémy a dezinfekční prostředky podle 

druhu  škodliviny. Masti se poskytují účelově, dle druhu škodliviny.  

 
Tabulka 4.6: Orientační příklady klasifikace prací z hlediska znečistění, část 1/2 

Klasifikace pracovní 

činnosti 
Příklady profesí  (činností) 

práce velmi nečistá 

                                         

obsluha kotelen na pevná  paliva, hutníci, obsluha zemních  

strojů, údržbáři strojních zařízení, opraváři a automechanici,  

asfaltéři (práce s asfaltem), lakýrníci (natěračské práce), 

vulkanizéři, galvanizéři,  deratizéři,  některé bourací a 

rekonstrukční práce, betonářské práce  

práce nečistá 

 

seřizovači, vazači, obsluhy kovoobráběcích strojů, svářeči, 

chovatelé zvířat, řidiči nákladních vozidel, traktorů, 

zemědělských a lesnických strojů,  zedníci, tesaři, montéři, 

instalatéři, stavební dělníci, lesní a zemědělští dělníci, kováři, 

pokrývači, provozní chemici, dělníci potravinářské výroby, 

řezníci,  uzenáři   
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Tabulka 4.6: Orientační příklady klasifikace prací z hlediska znečistění, část 2/2 

práce méně čistá 

 

mistři, pracovníci technické kontroly, jeřábníci, obrábění dřeva, 

montáž elektrotechnických výrobků,  skladoví dělníci, řidiči 

osobních vozidel, servisní technici, zásobování, prodavači v 

masnách, prodejnách zeleniny, uklízečky, obuvníci, vedoucí 

pracovníci na stavbách                                         

práce čistá 

administrativa, obsluha plynových kotelen, dozor,  měření, 

obchod, služby, školství, věda, výzkum, prodavačky v čistých 

provozech, učitelé, zdravotnický personál   

 

Tabulka 4.7: Množství mycích a čistících prostředků 
množství za  měsíc v gramech klasifikace pracovní činnosti 

mycí prostředek čisticí pasta 

 práce velmi nečistá 200 900 

 práce nečistá          100 600 

 práce méně čistá       100 300 

 práce čistá        100 - 

společně pro všechny druhy pracovních činností  se poskytují dva ručníky za rok 

 

Dělnické profese:práce méně  čistá 

  *  1 ks. solvina / měsíc  

  *  1 ks. mýdlo / měsíc   

Dle potřeby ( na vyžádání zaměstnanců) se poskytují solvina/mýdlo i nad rámec 1 

ks/měsíčně.                        

Administrativní profese:práce čistá 

Zaměstnavatel průběžně vybavuje sociální zařízení mycími a hygienickými potřebami. 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům  prostředky dle klasifikace znečištění při 

práci v souladu s výše uvedeným nařízením vlády. 

 

Ochranné nápoje 

K ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem se poskytuje zaměstnanci 

ochranný nápoj. Ochranný nápoj se poskytuje na pracovišti nebo v jeho bezprostřední 

blízkosti tak, aby byl snadno a bezpečně dostupný.  
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Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 

hmotnostních procent cukru. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní 

procento; ochranný nápoj pro mladistvého zaměstnance však nesmí obsahovat alkohol. 

 Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje v množství odpovídajícím 

nejméně 70 % tekutin a minerálních látek ztracených z organismu za osmihodinovou směnu 

potem a dýcháním.  

 Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje teplý, v množství 

alespoň půl litru za osmihodinovou směnu. Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem nebo 

chladem může obsahovat látky zvyšující odolnost organismu. Hygienický limit ztráty tekutin 

z organizmu potem a dýcháním (dále jen "ztráta tekutin") činí 1,25 litru za osmihodinovou 

směnu. 

 Náhrada minerálních látek prostřednictvím ochranného nápoje se uplatňuje v 

případě, že výsledky měření ztráty tekutin překračují trojnásobek hygienického limitu. V 

takovém případě se jako ochranný nápoj podává voda se střední mineralizací 500 až 1500 mg 

rozpuštěných pevných látek na 1 litr vody. 

 Při ztrátě tekutin do trojnásobku hygienického limitu se náhrada tekutin 

zajišťuje podáváním vody s nízkou mineralizací 50 až 500 mg rozpuštěných pevných látek na 

1 litr vody. 

 Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje  při trvalé práci 

zařazené do třídy práce IIb a vyšší, pokud je vykonávána za podmínek, kdy jsou překračovány 

maximální přípustné operativní teploty (tomax) stanovené v uvedené tabulce pro tuto třídu 

práce, dále se poskytuje ochranný nápoj, je-li měřením doloženo, že při dané práci dochází ke 

ztrátě tekutin vyšší, než stanoví hygienický limit; výpočet ztráty tekutin se provádí vždy, když 

je práce zařazená do třídy IIb nebo vyšší vykonávána v pracovním prostředí, v němž je 

relativní vlhkost vzduchu vyšší než 70 %, rychlost proudění vyšší než 0,3 m . s-1, nebo když 

práce vyžaduje použití pracovního oděvu, u něhož jsou tepelně izolační vlastnosti vyšší než 1 

clo, které odpovídá trojvrstvému oděvu, dále při trvalé práci v zátěži teplem zařazené podle 

zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie čtvrté, nebo při trvalé práci na venkovním 

pracovišti, pokud je na základě monitorování teploty venkovního vzduchu předpoklad, že 

teplota venkovního vzduchu, měřená na pracovišti zastíněným teploměrem v průběhu 

osmihodinové směny jednorázově, přesáhne hodnotu (tomax) operativní teploty stanovené 

pro danou třídu práce. 
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Nárok na ochranný nápoj mají zaměstnanci na pracovních místech zařazených do třídy 

práce IIb, IIIa a vyšší v případě, že dojde k překročení operativní teploty na příslušném 

pracovišti, to je 26oC. Přípustnou operativní teplotou se rozumí průměrná operativní teplota, 

která je dána časově váženým průměrem teplot vyskytujících se v osmihodinové směně, 

respektive kritmetickým průměrem pravidelně měřených teplot v intervalech nejdéle jedné 

hodiny. Náhrada tekutin bude těmto zaměstnancům zajištěna podáváním vody s nízkou 

mineralizací 50 až 500 mg rozpuštěných pevných látek na 1 litr vody v množství minimálně 1 

litru za osmihodinovou směnu. Při teplotě nad 26 st. obdrží od jednatelů společnosti 

stanovené množství, které vydá zaměstnancům dle potřeby a délky směny. Evidence 

poskytování ochranných nápojů se dokládá na výdejkách. 

 

Tabulka 4.8: Nárok na množství ochranného nápoje dle třídy práce 

 

Závěr 

V případě, že bude vytvořena nová profese, dojde ke změně pracovních podmínek 

apod. je povinností příslušného vedoucího zaměstnance společnosti SPEN s.r.o. požadovat po 

příslušném bezpečnostním techniku  provedení příslušné změny tohoto seznamu OOPP. 

4.4 Směrnice BOZP 

Související dokumenty: 

Vyhledávaní, zhodnocení a eliminace rizik dle zákona č. 262/2006, zákoník práce 

Seznam poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků 

Místní provozní bezpečnostní předpis pro provoz motorových vozidel 

Povinnosti zaměstnanců: 

• nastupovat do zaměstnání vždy duševně a tělesně připraveni, 

• zaměstnanci nesmí požívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na 

pracovištích a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na 

pracoviště zaměstnavatele, 

Třída 

práce 
To(max) Pracovní místa 

Množství ochranného 

nápoje (litry) 

II b 26 dělník, elektrikář 0,875 

I 28 administrativa - 
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• na výzvu jednatele p. Petra Spena a oprávněných vedoucích zaměstnanců (oprávnění 

vedoucí zaměstnanci ) jsou povinni se podrobit vyšetření, zda nejsou pod vlivem alkoholu 

nebo jiných návykových látek, 

• zaměstnanci jsou povinni oznamovat jednatelům nedostatky a závady na pracovištích a 

zařízeních zaměstnavatele, které by mohly ohrozit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 

podle svých možností se účastnit na jejich odstraňování, 

• počínat si při práci tak, aby neohrozili zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat 

právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy a pokyny k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví vydané zaměstnavatelem, zásady bezpečných 

pracovních postupů, s nimiž byli seznámeni (i ústně vydaný pokyn je pokynem k zajištění 

ochrany zdraví) a neprovádět žádné ze zakázaných činností a manipulací, 

• při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat vlastní schopnosti, 

• zdržet se prací, pro něž nejsou vyškoleni a které vyžadují odbornou způsobilost, např. 

svařování, zasahování do elektrických rozvodů, obsluhy vyhrazených technických 

zařízení, 

• udržovat svěřené zařízení, nářadí a pracoviště v čistotě, pořádku a v dobrém 

provozuschopném stavu, 

• řídit se dopravními značkami a bezpečnostními tabulkami. 

Školení zaměstnanců: 

Zaměstnanci jsou povinni se účastnit školení o právních a ostatních předpisech 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro ně zaměstnavatel pořádá. 

Zaměstnanci jsou povinni řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi 

zaměstnavatele. Ověřování znalostí ze školení o právních a ostatních předpisech k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je prováděno ústně nebo písemně dle specifikace na 

prezenční listině účastníků školení. 

Tabulka 4.9: Termíny opakovacích školení 

Školení zaměstnanců  BOZP 1 x ročně 

Elektrikáři ( vyhl. 50/1978 ) 1 x 3 roky 

Školení práce ve výškách 1 x ročně 

Školení svářečů 1 x 2 roky 

Elektrikáři ( vyhl. 50/1978 ) 1 x 3 roky 

 



Diplomová práce 
                       VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 

   - 42 - 

 

Zdravotní způsobilost zaměstnanců: 

Zaměstnanci jsou povinni se podrobit vstupním, periodickým, výstupním a 

mimořádným lékařským prohlídkám u závodního lékaře, který zaměstnancům poskytuje 

závodní preventivní péči. Závodní preventivní péče je poskytována zaměstnancům u MUDr. 

Michaely Spenové. 

 

Tabulka 4.10: Termíny pro řadové a periodické preventivní lékařské prohlídky 
Profese Do 50 let Nad 50 let 

Obecně - zaměstnanci 1 x 5 let 1 x 3 roky 

Práce v noci 1 x ročně 1 x ročně 

THP 1 x 5 let 1 x 3 roky 

Svářeč 1 x 5 let 1 x 3 roky 

Výškové práce 21- 50 let 1 x 3 roky 1 x ročně 

 

Termíny řadových a periodických preventivních lékařských prohlídek může protokol 

sdělení – kategorizace stanice prací zaměstnanců Krajské hygienické stanice stanovit častěji, 

než je napsáno ve výše uvedené tabulce. V tomto případě se u profesí stanovených 

v kategorizaci práce řadové a periodické preventivní lékařské prohlídky řídí sdělením Krajské 

hygienické stanice. 

 

Kontrola zaměstnance v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní 

neschopnosti 

Ke kontrole zaměstnanců, zda dodržují v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné 

pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce (zaměstnance), 

byli stanoveni jednatelé společnosti. 

Informace o místě pobytu zaměstnance a o rozsahu a době povolených vycházek si 

jednatelé společnosti můžou vyžádat od ošetřujícího lékaře. 

Kontrolou bude zjištěno, zda se pracovně neschopný zaměstnanec zdržuje v místě 

pobytu a dodržuje dobu a rozsah povolených vycházek. O této kontrole bude pořízen písemný 

záznam, ve kterém bude uveden výsledek kontroly. Pokud bude při kontrole zjištěno porušení 

režimu dočasně práce neschopného zaměstnance, zašlou jednatelé společnosti záznam o  
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kontrole dočasně práce neschopnému zaměstnanci, ošetřujícímu lékaři a příslušné pobočce 

České správy sociálního zabezpečení. 

 

Postupy při pracovních úkonech 

Obsluha strojního zařízení, strojů, přístrojů a nářadí 

V souladu s nařízením vlády č. 378/2001 Sb. je nutné dodržovat návod k obsluze a 

údržbě zařízení. Zaměstnanci obsluhují elektrické zařízení, jsou tudíž seznamováni s obsluhou 

těchto zařízení. dle vyhl. č. 50/1978 Sb., ve znění pozd. předpisů jsou seznámeni se svými 

povinnostmi, se zakázanými činnostmi, tzn. osoby seznámené. 

 

Elektrické spotřebiče 

Společnost provozuje el. spotřebiče používané při administrativní činnosti. Uživatel 

(dále jen zaměstnanec) je povinen před použitím el. spotřebiče zevně prohlídnout kryty, 

držadla, ovládací prvky, apod. Tyto nesmějí být poškozeny tak, aby nebyla snížena ochrana 

před nebezpečným dotykem (nebyly zpřístupněny živé části el. energie). El. přívodní kabel 

nesmí mít poškozenou, zpuchřelou nebo nadměrně ztvrdlou izolaci, vidlice, nástrčka a 

pohyblivá zásuvka nebo přívodka nesmí být poškozena. Větrací otvory el. spotřebičů nesmí 

být zaprášené nebo zakryté. 

 

Zaměstnanci nesmějí: 

• pracovat na nekrytých  živých částech el. zařízení, nářadí, 

• dotýkat se přímo nebo jakýmkoliv předmětem nekrytých živých části el. zařízení, nářadí, 

• při pobytu nebo pohybu v blízkosti el. zařízení přiblížit se žádnou částí těla (např. 

zvednutou nebo předpaženou paží) ani oděvem nebo předmětem, který při práci používají, 

k nekrytým živým částem el. zařízení. 

 

Zaměstnanci smějí: 

• zapínat jednoduchá el. nářadí, 

• za vypnutého stavu přemísťovat a prodlužovat pohyblivé přívody spojovacími šňůrami 

opatřenými spojovacími částmi (pohyblivé zásuvky a vidlice), nahodit jistič a mohou 

vyměňovat žárovky, 

• vykonávat udržovací práce, čištění,  běžné prohlídky bez rozebírání pomocí nástrojů 

apod., ale vždy při vypnutém stavu el. zařízení, 
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Zaměstnanci jsou povinni: 

• před přemísťováním nebo popojížděním el. zařízení a el. spotřebičů, pokud jsou připojeny 

na el. síť pohyblivým přívodem s vidlicí, tyto bezpečně odpojit od sítě vytažením vidlice 

ze zásuvky, aby nemohlo dojít k přerušení nebo vytržení připojených vodičů. Tento 

požadavek se  nevztahuje na taková zařízení, která k tomu byla zvlášť konstruována a 

uzpůsobena, jako např. svítidla, některé spotřebiče pro domácnost, ruční 

elektromechanické nářadí apod, 

• dbát, aby elektrické zařízení nebylo nadměrně přetěžováno nebo jinak poškozováno, 

• zjistí-li při obsluze závadu na zařízení (např. brnění od elektrického proudu, drnčení, 

nadměrné oteplení některé části, neobvykle  hlučný nebo nárazový chod, poškozenou 

izolaci, kouř, silné bručení, trhavý rozběh, zápach po spálenině), el. zařízení ihned 

vypnout  a závadu ohlásit jednatelům, 

•  veškeré závady ohlásit jednatelům společnosti. 

 

Pravidelné revize a kontroly el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 

 
Tabulka 4.11: E – spotřebiče používané při administrativní činnosti 

Spotřebiče držené v rukou Spotřebiče přenosné 
Skupina 

Kontroly revize kontroly revize 

E Před použitím 1x za 12 měsíců Před použitím 1x za 36 měsíců 

 

Vyhrazené technické zařízení elektrické 

Elektrické zařízení je podrobováno revizím v závislosti na prostředí, ve kterém je 

instalováno: 

• 1x za 5 let normální prostředí 

• 1x za 3 roky vlhké prostředí  

• 1x za rok mokré prostředí 

Hromosvody 

• 1x za 5 roky – pravidelná revize 
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Prevence rizik  

Zaměstnanci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na 

informace o rizicích jejich práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich 

působením. 

Zaměstnanci při nástupu a při opakovacích školeních o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci musí být seznámeni s vyhledanými riziky, s přijatými opatřeními na eliminaci těchto 

rizik. 

Zaměstnavatel provádí jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na všech pracovištích a zařízeních. 

 

Poskytování osobních ochranných a pracovních pomůcek 

Zaměstnanci jsou povinni používat stanovené pracovní prostředky, osobní ochranné 

prostředky a ochranná zařízení a tato svévolně neměnit a nevyřazovat z provozu. Za tím 

účelem je zpracována směrnice společnosti s názvem „ Seznam poskytovaných osobních 

ochranných pracovních prostředků“, se kterou jsou zaměstnanci seznámeni při nástupu do 

zaměstnání a při opakovacích školeních o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

 

Pracovní úraz 

Podle ustanovení § 380 zákoníku práce se pod pojmem pracovní úraz rozumí porucha 

zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, 

náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 

souvislosti s nimi. Úraz, který se stal zaměstnanci na cestě do zaměstnání a zpět, není podle § 

380 zákoníku práce úrazem pracovním. 

Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění 

pracovních úkolů. Tím se rozumějí případy, kdy k poškození zdraví došlo nikoliv při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, nýbrž kdy plnění pracovních úkolů bylo 

příčinou poškození zdraví, např. fyzickým napadením jiným zaměstnancem nebo osobou pro 

plnění pracovních úkolů. 

V souvislosti s výkladem pojmu pracovní úraz je třeba zkoumat, zda došlo k úrazu při 

plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.  
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Za plnění pracovních úkolů je považováno: 

• výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru, 

• jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele, 

• činnost konaná pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy, pokud k ní není třeba zvláštní 

oprávnění nebo není konána proti výslovnému zákazu zaměstnavatele, 

• dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem, 

• činnost, která je předmětem pracovní cesty. 

 

Za přímou souvislost s plněním pracovních úkolů jsou považovány: 

• úkony potřebné k výkonu práce, 

• úkony obvyklé během práce, 

• úkony nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení, 

• úkony obvyklé v době přestávky na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele, 

• školení zaměstnanců zaměstnavatele organizované zaměstnavatelem.      

 

Druhy pracovního úrazu: 

• smrtelný pracovní úraz – úraz, při němž byla způsobena smrt ihned nebo do 1 roku od 

data úrazu, pokud nastala podle lékařského posudku následkem tohoto pracovního úrazu, 

• ostatní pracovní úraz - všechny další pracovní úrazy, které nelze definovat dle výše 

uvedeného bodu. 

 

Hlášení pracovních úrazů  

Všechny pracovní úrazy musí postižený zaměstnanec (pokud je toho schopen) nahlásit 

nadřízenému zaměstnanci nebo jednateli, který musí učinit záznam do Knihy úrazů, založené 

u účetní společnosti. 

Zaměstnanec je povinen bezodkladně poskytnout l. pomoc zraněnému a zajistit 

lékařské ošetření. Dále pak zabránit dalšímu zranění vyřazením zdroje pracovního úrazu. Za 

tím účelem je v kanceláři umístěna lékárnička pro poskytnutí první pomoci, která je vybavena 

prostředky pro zastavení krvácení (náplast, obvaz, tlakový obvaz, škrtidlo, nůžky). 

V lékárničce v žádném případě nesmí být tablety (zejména tlumící bolest, zakázané řidičům 

apod.) 
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Administrativní postup p ři pracovních úrazech zaměstnanců 

Jestliže postižený zaměstnanec není na následky úrazů v pracovní neschopnosti nebo 

je pracovní neschopnost do 3 kalendářních dnů (včetně), tak se úraz eviduje jen v Knize 

evidence pracovních úrazů.  

V případě, že na následky pracovního úrazu je postižený v pracovní neschopnosti déle 

než 3 kalendářní dny, musí být vyhotoven záznam o úrazu (příloha č.1 nař. vlády č. 494/2001 

Sb.). 

Tento záznam o úrazu musí být odeslán nejpozději do 5. dne následujícího měsíce na 

Oblastní inspektorát práce v Ostravě, zdravotní pojišťovnu postiženého a pojišťovnu, u které 

je pojištěn zaměstnavatel pro případ škody způsobené zaměstnanci (Kooperativa). Sepisování 

a odesílání záznamu o úrazu zajišťuje THP pracovník společnosti. 

V případě, že na následky úrazu je postižený hospitalizován déle než 5 kalendářních 

dnů, je potřeba sepsat záznam o úrazu a bez zbytečného odkladu jej odeslat na Oblastní 

inspektorát práce v Ostravě, zdravotní pojišťovnu postiženého a pojišťovnu, u které je 

pojištěn zaměstnavatel pro případ škody způsobené zaměstnanci. Sepisování a odesílání 

záznamu o úrazu zajišťuje účetní společnosti. 

V případě, že došlo k smrtelnému pracovnímu úrazu, musí účetní, resp. jednatel ihned 

tuto skutečnost oznámit Policii ČR, Oblastnímu inspektorátu práce v Ostravě, zdravotní 

pojišťovně zemřelého a pojišťovně, u které je pojištěn zaměstnavatel pro případ škody 

způsobené zaměstnanci . Bezodkladně je nutno informovat i rodinné příslušníky zemřelého. 

Policii ČR musí pracovní úraz zaměstnavatel ohlásit i v případě, že v souvislosti 

s pracovním úrazem existuje podezření, že byl spáchán trestný čin (např. napadení druhou 

osobou). 

 

Pracovní úrazy zaměstnanců jiné organizace 

Pracovní úraz zaměstnance jiné organizace, který se přihodí v areálu společnosti, či 

jejich zázemí, musí být zaevidován v Knize úrazů. 

Záznam do Knihy evidence úrazů zapisuje vedoucí zaměstnanec nebo účetní a ihned 

po zápisu musí telefonicky informovat  zaměstnavatele postiženého zaměstnance.   

Pracovní úraz zaměstnance jiné organizace registruje společnost, u které je postižený 

zaměstnanec v pracovním či obdobném poměru.  
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První pomoc při úrazech  

Krvácení 

Při krvácení většího rozsahu, které bezprostředně ohrožuje život, bývá obvykle 

poraněna tepna a z poraněného místa stříká nebo proudem teče krev. Téměř každé krvácení 

může být zastaveno stlačením krvácející rány, nejlépe přes tlakový polštářek. V rámci 

možností může pomoci kapesník nebo kus silnější tkaniny. Pokud však nic podobného není 

okamžitě k dispozici, je v první fázi pomoci nezbytné krvácející ránu zakrýt alespoň holou 

rukou. Pokud tomu nebrání jiná zranění, je vhodné zvednout postiženému krvácející část těla 

nad úroveň srdce. 

Nouzovým prostředkem pro zastavení krvácení na končetinách jsou tlakové body. Ty 

se používají v případech, kdy se nedaří zastavit krvácení přímým stlačením rány. Stlačením 

tlakového bodu se přitiskne tepna na kost ležící pod ní a zpomalí se nebo zcela přeruší průtok 

okysličené krve celou končetinou. 

Škrtidlo se k zastavení krvácení používá pouze výjimečně, pokud se nepodaří zastavit 

krvácení jiným způsobem nebo je-li část končetiny amputována úrazem. Pokud použijeme 

škrtidlo, je nutno přesně znát dobu, po kterou je končetina zaškrcena. 

 

Vnit řní krvácení 

Toto postižení je velmi záludné. K nejzávažnějším patří krvácení do lebeční dutiny a 

do oblasti lebeční spodiny při zlomeninách kostí lebky, krvácení do hrudníku, břišní dutiny a 

do oblasti předledvinné, oblasti pánevní a mezi svalové vrstvy (hýždě, stehna). Vnitřní 

krvácení posuzujeme hlavně podle nepřímých příznaků, jakým je třeba celkové zhoršování 

zdravotního stavu. Zraněný, který je při vědomí, také cítí v postižené oblasti silnou bolest. 

První pomoc spočívá v provedení protišokových opatření, ošetření ostatních poranění a 

okamžité přivolání záchranné služby. 

 

 Šok 

Šok je závažný stav, který postihuje celý organismus a ohrožuje život. Podstatou šoku 

je nedostatečné prokrvení tkání a snížení obsahu kyslíku v tkáních. Rozvinutý šok se 

projevuje různým stupněm poruchy vědomí (dezorientovanost, netečnost, ospalost), bledou až 

promodralou kůží, která je pokryta lepkavým potem, rychlým a špatně hmatným tepem na 

zápěstí, zrychleným dechem. Pokud je postižený šokem při vědomí, snažíme se ho uklidnit, 

zastavit případně krvácení a odstraníme mu bolestivé podněty - například ošetříme zlomeniny, 
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 zabráníme podchlazení. Vyjma lehčích případů nepodáváme tekutiny, případně navlhčíme rty 

a jazyk studenou vodou.    

 

Zasažení elektřinou 

Postiženého je třeba vyprostit (odtáhnout) z dosahu el. proudu. Zachránce se nesmí 

dotýkat holou rukou jeho těla ani vlhkých částí oděvu, pokud nebyl el. proud vypnut. Hoří-li 

postižený (šaty) účinkem el. proudu nebo z jiné příčiny, hasí se po vypnutí el. proudu suchou 

látkou, nejlépe však nehořlavou pokrývkou. Po vyproštění z proudového obvodu je zachránce 

povinen poskytnout první pomoc až do příchodu lékaře. Zachránce se nezdržuje ošetřováním 

poranění, jako je běžné krvácení, zlomeniny, popáleniny; pouze se soustředí na rány, které 

silně krvácejí z tepny, kam přiloží prozatímní stlačující obvaz.  

U postiženého, který nedýchá, musí ihned zahájit a až do příchodu lékaře udržovat 

umělé dýchání: 

• vyprostit postiženého z dosahu el. proudu, 

• ihned zavést umělé dýchání, pokud postižený el. proudem sám nedýchá, 

• ihned zavést nepřímou srdeční masáž, není-li hmatný tep, 

• přivolat lékaře a uvědomit jednatele společnosti. 

 

Popáleniny 

V případě popálenin je základním úkonem první pomoci chlazení popálených ploch, 

z nichž nestrháváme lpící oděv ani neodstraňujeme pevné látky. Po chlazení (cca 15 min. pod 

proudem studené pitné vody) zakryjeme popálenou plochu sterilním obvazem. V případě 

nutnosti je nutné zajistit odborné ošetření lékařem. 

 

Umělé dýchání 

Před začátkem umělého dýchání položí zachránce zasaženého na záda, lopatky mu 

podloží svinutou pokrývkou, složeným kabátem apod. Jeli postižený v bezvědomí, otevře mu 

ústa a zbaví případných zbytků jídla nebo jiných nečistot. Má-li postižený zubní náhradu, 

kterou je možno z úst vyjmout, zachránce ji odstraní. Bezvědomému uvolní šat, vázanku, 

límec, šle apod. a po uvolnění dýchacích cest mu zakloní hlavu co nejvíce vzad. Hlava 

postiženého musí být v trvalém záklonu po celou dobu umělého dýchání. Zachránce tuto 

polohu udržuje tak, že jednu ruku obrácenou dlaní vzhůru podsune pod krk postiženého a 

nadzvedá ho, druhou rukou mu položí na čelo a stlačuje hlavu mírně dozadu. Tím napne krk a  
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kořen jazyka oddálí od zadní strany hrtanu. Obvykle se také otevřou ústa postiženého; pokud 

jsou křečovitě zaťata, zachránce je násilně neotevírá a provádí umělé dýchání nosem 

zasaženého. V umělém dýchání je nutno pokračovat nepřetržitě až do oživení! 

Míjí-li se umělé dýchání s účinkem, zůstává-li obličej postiženého nadále bledý, 

rozšířené zornice se nezužují a tep na velkých cévách (krkavice, stehenní tepna) je nehmatný, 

přistoupí zachránce k nepřímé srdeční masáži srdce. 

 

Nepřímá srdeční masáž 

Zachránce uloží postiženého na tvrdou podložku a postaví se na jeho stranu. Zápěstí 

pravé ruky položí dlaňovou stranou na dolní část hrudní kosti asi 3 až 5 cm nad dolní okraj 

hrudní kosti. Prsty ruky směřují k pravému lokti postiženého, ale nedotýkají se hrudníku. 

Levou ruku položí napříč přes pravou a vahou těla prostřednictvím natažené horní končetiny 

stlačuje rytmicky hrudní kost směrem k páteři až do hloubky 4 – 5 cm asi 100 krát za minutu. 

Druhý zachránce provádí umělé dýchání metodou z plic do plic v poměru 2 vdechy na 30 

stlačení hrudní kosti. Zachránce pokračuje v nepřímé srdeční masáži tak dlouho, až se srdeční 

činnost obnoví. Původně bledý obličej a zevní sliznice pak zrůžoví, rozšířené zornice se zúží a 

tep na velkých tepnách (krkavice, stehenní tepna) je pozorovatelný. Při všech způsobech 

dýchání musí zachránce neustále kontrolovat, zda hrudník postiženého vykonává dýchací 

pohyby. První známkou vracejícího se dýchání je, že postižený učiní polykací pohyb, po 

němž zpravidla následuje první samovolný vdech. 

 

Umělé dýchání je možné ukončit pouze na příkaz lékaře ! 

Po zajištění umělého dýchání se ošetří případné popáleniny a zlomeniny. Při 

zlomenině je nutno končetinu znehybnit pomocí dlah. Rány mohou krvácet ze žil (krev se řine 

stále) nebo z tepen (krev vystřikuje přerušovaným proudem). Při úrazech elektřinou je hlavní 

zásadou nepřenášet, nepřevážet postiženého, není-li popálen na větší ploše kůže a nekrvácí-li 

z větších tepen. 

 

Stručný postup při umělém dýchání: 

• zaklonit hlavu postiženého co nejvíce vzad, 

• sevřít jeho nos a široce rozevřenými ústy obemknout jeho ústa, případně i nos, 

• hluboce vdechovat do úst postiženého asi 5 krát  a dále pokračovat 30 krát masáž srdce a 2 

vdechy, 
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• sledovat dýchací pohyby hrudníku. 

 

Stručné shrnutí postupu při záchraně: 

• jednat rychle, ale klidně a účelně, 

• vyprostit postiženého z dosahu el. proudu – vypnutím proudu, odsunutím nebo přerušením 

vodiče, odtažením postiženého z místa nebezpečí dalšího úrazu, 

• ihned zavést umělé dýchání, jestliže postižený nedýchá, 

• okamžitě zahájit nepřímou srdeční masáž, není-li hmatný tep, 

• přivolat ihned lékaře. 

 

Manipulace s břemeny 

Max. váhový limit pro muže je stanoven na 50 kg. Pokud však je manipulace 

s břemeny prováděna více než 0,5 hodiny v rámci pracovní doby, mohou muži zvedat 

břemena o hmotnosti do 30 kg. 

 

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky je každá činnost, jejímž 

předmětem je látka nebo přípravek, jejich používání, skladování a manipulace. 

Ve společnosti se nakládá s nebezpečnými látkami a přípravky, které jsou 

klasifikovány za podmínek stanovených zákonem.  

K výše uvedeným nebezpečným látkám a přípravkům jsou dodavateli jednotlivých 

přípravků dodány bezpečnostní listy, což je souhrn identifikačních údajů o výrobci nebo 

dovozci, o nebezpečné látce nebo přípravku a údajů potřebných pro ochranu zdraví člověka 

nebo životního prostředí. 

Pro bezpečnou manipulaci, skladování a likvidaci výše uvedených nebezpečných 

chemických látek a přípravků je nutné dodržovat údaje obsažené ve výše uvedených 

bezpečnostních listech. 

 

Tabulka 4.12: Oprávnění vedoucí zaměstnanci určení pro zjištění, zda není zaměstnanec pod vlivem 
alkoholu nebo jiných návykových látek 

Jméno a příjmení Podpis 
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4.5 Školení BOZP 

Osnova 

školení pro zaměstnance společnosti SPEN s.r.o. z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle §103, odst.2, zákona č.262/2006 Sb., 

zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů 

 

1. Základní požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví (dále BOZP) 

• Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

• ZP § 101,102 – Předcházení ohrožení života a zdraví při práci. 

• ZP § 103,106,107,108 – Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance. 

• ZP § 301,302 – Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců. 

• Zákon č.309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.  

• Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu při práci na staveništích. 

• Nařízení vlády č.592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z 

odborné způsobilosti. 

• Seznámení s riziky. 

• Zákon č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 

• Směrnice MZ č.49/1967 Věstníku MZd. o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, v 

platném znění. 

• Zákon č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů § 201. 

• Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů § 37, 

38, 39, 40, 44a, 44b. 

• Nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 

• Vyhláška č.432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií. 

• Seznámení s kategorizací vykonávaných prací ve společnosti. 
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• Vyhláška MZ č.288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou 

zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po 

porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce 

konat z důvodu přípravy na povolání. 

• Poskytování  první pomoci při krvácení, úrazu el. proudem, popáleninách, 

zlomeninách. 

2. Poskytování a používání osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen 

OOPP) 

•  ZP § 104 – osobní ochranné pracovní prostředky (dále OOPP), mycí, čisticí a 

dezinfekční prostředky a ochranné nápoje.  

• Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování OOPP. 

• Seznam pro poskytování OOPP zaměstnavatele. 

• Seznámení se správným používáním OOPP. 

3. Pracovní úrazy (dále PÚ)  

• ZP § 105 – Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání. 

• Nařízení vlády č.494/2001 Sb., zásady pro evidenci, ohlašování a zasílání záznamu o 

PÚ. 

• Vyhláška č.440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění.  

• Vyhláška č.125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky sazby a sazby zákonného 

pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z 

povolání, ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon č.266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. 

• Zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 

4. Orgány dozoru nad BOZP 

•  Zákon č.174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 

pozdějších předpisů. 

• Zákon č.251/2005 Sb., o inspekci práce. 

• Vyhláška č.266/2005 Sb., kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů 

Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce. 
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5. Pracoviště, výrobní a provozní prostory, pracovní prostředí, práce ve výškách 

• Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

• Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 

• Vyhláška č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

6. Bezpečnostní značení 

• Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a signálů, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Zásady bezpečného provozu a užívaní technických zařízení, strojů, nářadí a 

přístrojů 

•  Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

• Vyhláška č.50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 4 se zaměřením na obsluhu 

elektrických zařízení 

8. Chemické látky a přípravky  

•  Zákon č.356/2003 Sb., o nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, 

ve znění pozdějších  předpisů. 

• Seznámení s bezpečnostními listy používaných chemických látek. 

• Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Znalosti zaměstnanců byly ověřeny pohovorem, testem a účastníci školení svým podpisem na 

prezenční listině stvrzují, že výkladu porozuměli a byly jim zodpovězeny všechny dotazy.  

 

Dne 1.9.2009 

Rozsah školení: 3 hodiny 

Zpracoval:  Bc.Aleš Vymazal – osoba odborně způsobilá v prevenci rizik ( viz. příloha č. 1 

této diplomové práce) 

Zaměstnavatel: SPEN s.r.o. 
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Prezenční listina  

ze školení pro zaměstnance společnosti SPEN s.r.o. 

z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany při 

práci dle §103, odst.2, zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.  

 
Datum školení:                                                       Školení provedl: 

Tabulka 4.13: Seznam účastníku školení 
Jméno a příjmení 

 

Podpis 

 

Výsledek ověřování 

znalostí 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Znalosti účastníků školení byly ověřeny pohovorem, testem. Účastníci školení svým 

podpisem na této prezenční listině stvrzují, že výkladu porozuměli a byly jim zodpovězeny 

všechny dotazy.  

 
Nedílnou součástí této prezenční listiny je osnova školení BOZP ze dne 1.9.2009 
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4.6 Prov ěrky BOZP 

Účast:  

• P. Petr Spen – jednatel firmy SPEN s.r.o. 

• Bc. Aleš Vymazal – OZO v prevenci rizik 

Datum: 4.1.2010 

 

Školení a odborná způsobilost zaměstnanců vykonávajících činnosti dle pracovní 

smlouvy, vedení dokumentace 

1. Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP probíhá, poslední periodické 

školení proběhlo 1.10.2009, pravidelné ověřování znalostí proběhlo při posledním školení 

formou testu.  

2. Speciální školení: 

- práce ve výškách, poslední školení proběhlo 3.9.2009 (1 ročně), 

- řidiči referenti, poslední školení proběhlo 3.9.2009. 

3. Osnova školení BOZP z 1.9.2009. 

4. Vedení dokumentace o poskytování informací a pokynů zaměstnancům (např. seznámení 

s návody od výrobce strojů, technických zařízení, přístrojů, nářadí, dopravních prostředků, 

seznámení s bezpečnostními listy používaných chemických látek a přípravků, apod.) 

probíhá oproti podpisu na  „ Seznámení s návody“. 

 

Ověřování zdravotní způsobilosti zaměstnanců 

1. Smlouva o poskytování závodní preventivní péče je uzavřena s MUDr. Michaelou 

Spenovou ze dne 2.1.2007. 

2. Vstupní zdravotní prohlídky probíhají pravidelně před nástupem do zaměstnání u 

závodního lékaře společnosti. 

3. Periodické, řadové zdravotní prohlídky probíhají průběžně dle profese - např 5.10.2009  

 p. Petr Spen. 

4. Zdravotní způsobilost pro práci v noci - práce v noci se dle sdělení jednatele neprovádí. 
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Pracovní doba a pracovní podmínky 

1. Evidence pracovní doby, práce přesčas, vedena ve mzdovém listu. 

2. Údaj o rozvržení pracovní doby zaměstnance je uveden v pracovním řádu, týdenní 

pracovní doba je stanovena na 40 hod. týdně. 

3. Souhlas zaměstnance s prací přesčas nad povolené limity – ve společnosti se dle 

mzdových listů práce přesčas nad povolené limity nekoná. 

4. Dodržování podmínek pro nařizování pracovní pohotovosti – dle sdělení jednatele se 

nedrží pracovní pohotovost. 

5. Přestávka na jídlo a oddech je stanovena ve mzdovém listu. 

6. Společnost k datu provádění prověrek dodržovala nepřetržité odpočinky mezi směnami i 

týdenní doby odpočinků. 

7. Dodržování podmínek pro zaměstnávání mladistvých – k datu provádění prověrek 

společnost mladistvé nezaměstnává. 

 

Pracovní úrazy (dále jen PÚ) 

1. Evidence a dokumentace o všech pracovních úrazech je vedena v knize úrazů, která je 

uložena u vedoucího zaměstnance. 

2. Ohlašování a odesílání záznamů o pracovních úrazech příslušným institucím je 

prováděno. 

3. Předávání záznamu o pracovním úrazu (postiženému, rodinným příslušníkům) – probíhá 

oproti podpisu.  

4. Vedení evidence osob, u nichž byla uznána nemoc z povolání – k datu provádění prověrek 

ve společnosti nevznikla nemoc z povolání. 

5. V roce 2009 nebyl registrován pracovní úraz. 

6. Objasňování příčin je prováděno dle konkrétního případu. 

7. Opatření proti opakování  - seznámení zaměstnanců s dějem úrazu ústní formou, 

doporučuji provádět oproti podpisu. 

8. Odškodňování zaměstnanců je prováděno. 

9. V roce 2008 (9 zaměstnanců, 1 pracovní úraz), v roce 2009 k datu provádění prověrek (9 

zaměstnanců, 0 pracovních úrazů). 
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Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů, mycích, 

čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů (dále OOPP) 

1. Bezplatné poskytování OOPP zaměstnancům dle směrnice ze 14.7.2009, na základě 

kterého jsou zaměstnancům dle profesí poskytovány OOPP. 

2. Evidence o poskytování OOPP zaměstnancům je vedena na  kartách OOPP.  

3. Záznam o seznámení zaměstnanců s jejich správným používáním na kartách OOPP.  

4. OOPP mají ujištění o vydání, prohlášení o shodě, atesty nebo označení CE. 

5. Udržování OOPP zaměstnavatelem v použitelném stavu se provádí pomocí externí 

prádelny a kontrola jejich používání zaměstnanci probíhá vizuálně, pokud je shledána 

neshoda, provádí se o tomto zápis. 

 

Vyhledávání rizik a kategorizace 

1. Rizika jsou vyhledána, vyhodnocena, přijata opatření a jsou vydána zaměstnavatelem dne 

14.7.2009. 

2. Seznámení zaměstnanců s riziky v rámci školení BOZP. 

3. Vzájemné písemné informování se o rizicích při plnění pracovních úkolů zaměstnanci 

více zaměstnavatelů na jednom pracovišti je prováděno. 

4. Návrh kategorizace profesí a pracovišť ze dne 10.1.2010 byl proveden a zaslán na 

Krajskou hygienickou stanici (KHS) do Ostravy. 

5. Kontrola pracovišť KHS z hlediska návrhu kategorizace prací a pracovišť  proběhla 

10.2.2010. 

6. Rozhodnutí KHS o schválení návrhu kategorizace ze dne 14.2.2010. 

7. Evidence rizikových prací – nejvyšší kategorie č. 2. 

 

Vyhrazené technické zařízení 

Tlakové nádoby stabilní: 

1. kompresor, kontroly a revize nejsou provedeny, což je porušení ZP § 102 odst. 2. 

Elektrické zařízení: 

1. Osoba odpovědná za elektrická zařízení, není stanovena, což je porušení ZP § 102  

odst. 2. 

2. Pravidelné revize objektu, provádí pronajímatel, doporučuji obstarat kopii (1 za 1-5 let).  

3. Pravidelné kontroly a revize el. Spotřebičů, prováděno průběžně na kartách kontrol el. 

spotřebičů.  
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4. Pravidelné kontroly a revize el. nářadí se provádí průběžně na kartách kontrol el. nářadí. 

5. Odstraňování závad z revizí a kontrol ve stanovené lhůtě  - bez závad. 

Zdvihací zařízení(ZZ nad 5 000 kg,): 

1. Provádí pronajímatel, revize zdvihacího zařízení (revize, revizní zkouška, revize),  

doporučuji obstarat kopii. 

 

Sklady a skladování 

1. Společnost SPEN  s. r. o. nemá sklady. 

 

Pracoviště a pracovní prostředí  

1. Kontrola pracovišť závodním lékařem nebyla provedena. 

2. Vyškolení zaměstnanci pro poskytování první pomoci - není provedeno což, je porušení 

ZP § 102.  

3. Prostředky pro poskytování a přivolání první pomoci – zaměstnanci mají k dispozici 

služební telefony a na pracovišti (dílně) je umístěna lékárnička. 

4. Zajištění bezpečnosti fyzických osob zdržujících se s vědomím na pracovišti – fyzické 

osoby se nahlásí telefonicky jednatelům společnosti, následně je jim přidělen doprovod.  

5. Umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů je provedeno. 

6. Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek na 

pracovištích – namátková kontrola je prováděna se zápisem. 

7. Určení osob, k jejichž povinnostem patří zajišťovat bezpečný provoz, používání, údržbu, 

úklid, čištění a opravy pracoviště – účetní společnosti. 

8. Místnosti, chodby, schodiště a jiné komunikace v době provádění prověrek vyhovovaly 

zákonným  požadavkům. 

9. Označení únikových cest bezpečnostními značkami bylo zajištěno.  

10. Osvětlení, větrání a teploty byly zajištěny. 

11. Pitná a teplá voda pro zaměstnance byla zajištěna. 

12. Vybavení a požadavky na prostory pro osobní hygienu, převlékání - k datu prověrek 

v pořádku. 

13. Malování stropů a stěn sanitárních zařízení zajišťuje pronajímatel.    

14. Vydání písemných pravidel pro látky žíravé, toxické, vysoce toxické – v současné době 

probíhají jednání k této problematice. 

15. Přístup na konstrukci střech je zakázán. 
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Provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (dále zařízení) 

1. Vybavení zařízení srozumitelně označenými ovladači  bylo provedeno. 

2. Označení nebezpečných míst zařízení výstražnými nebo informačními značkami bylo 

provedeno. 

3. Zařízení je provozováno v souladu s návodem od výrobce . 

4. Kontrola používání OOPP zaměstnanci obsluhující zařízení probíhá vizuálně, 

doporučujeme provádět písemný zápis o tomto školení. 

5. Provozovaná zařízení jsou částečně vybavena průvodní dokumentací.  

6. Zkoušky stability a pevnosti žebříků a kontrola regálů (1x za rok), nejsou prováděny. 

7. Místní odsávání v prostoru svářeče částečně zajištěno, nutno zajistit pro velké polotovary, 

což je porušení ZP § 102 odst. 3. 

8. Svářeči jsou používány předepsané neznečištěné OOPP, v době kontroly neprobíhalo 

svařování. 

9. Na pracovišti byl udržován pořádek, v době kontroly neprobíhalo svařování. 

10. Okolí je chráněno před škodlivými účinky zástěnami. 

 

Doprava, dopravní prostředky (dále jen DP) 

V současné době probíhají jednání o této problematice. 

 

Termín odstranění závad: do konce března 2010 

 

Za zajištění odstranění závad (tučné podtržené písmo) je zodpovědný jednatel 

společnosti. 
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5 Závěr 

Diplomová práce se zaobírá směrnicemi BOZP, které vyplývají z platné legislativy 

České republiky pro tuto oblast. 

V úvodu diplomové práce rozebírám základní právní předpisy, a to zákony, nařízení 

vlády a vyhlášky ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

V další části se zabývám právními předpoklady pro tvorbu mnou navrhovaných 

základních směrnic pro bezpečnost a ochranu zdraví v dané firmě 

Praktická část diplomové práce jsou již návrhy směrnic, a to vyhledávání, zhodnocení 

a eliminace rizik, dále návrh zařazení pracoviště do kategorie, následně seznam OOPP a 

směrnice BOZP. Do této oblasti patří i školení BOZP a prověrky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci.  

Mnou navrhované směrnice byly zpracovány z velké části jako směrnice odstraňující 

závady z protokolu oblastního inspektorátu práce. Návrh kategorizace práce byl schválen 

hygienou po prošetření místních podmínek, tak jak ukládá zákon o ochraně veřejného zdraví. 

Diplomová práce se zabývá pouze základními směrnice v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Neřeší například směrnice pro bezpečnou obsluhu a údržbu strojů a 

strojního zařízení, technologické postupy nebo pokyny k bezpečné obsluze, dokumentaci pro 

případ zdolávání mimořádných událostí atd. 

Systém dokumentace a směrnic v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci však 

zdaleka bezpečnost práce na pracovišti nezaručuje. Nejdůležitější složkou celého systému 

BOZP je samozřejmě zaměstnanec. I přes to, že zaměstnavatel vytvoří bezpečné pracovní 

prostředí vše záleží na počínání zaměstnance při výkonu dané pracovní činnosti. Správné 

počínání zaměstnance při práci z hlediska BOZP lze zajistit jen neustálým proškolováním a 

zvyšováním kvalifikace tak, jak nařizují základní právní předpisy, zejména pak zákoník práce. 

Každé zařazení zaměstnance do pracovního procesu znamená značné riziko, a to 

z důvodu nespolehlivosti lidského činitele.I když se jedná o velmi dobrého pracovníka, nikdy 

se nelze na člověka 100% spolehnout.  

Mnou vytvořené směrnice vedou k tomu, že riziko lidského faktoru se zmenší na co 

nejmenší míru a tím je splněn cíl mé diplomové práce. 
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Použité materiály 
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Příloha č. 1: Osv ědčení odborné zp ůsobilosti 
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Příloha č. 2: Vyhledávání, zhodnocení a eliminace 
rizik 
Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Subsystém Identifikace nebezpečí 
P N H R 

Bezpečnostní opatření 

Působení 
povětrnostních 
a přírodních 
vlivů  

* prochladnutí pracovníka v zimním období při 
práci na venkovních nechráněných prostranstvích  

2  2  2  8  * poskytnutí OOPP proti chladu a dešti (vlhkosti);  
* podávání teplých nápojů;  
* přestávky práci v teplé místnosti;  

Působení 
povětrnostních 
a přírodních 
vlivů  

* přehřátí, úpal v letním období;  2  2  2  8  * poskytování chladných nápojů;  
* přestávky v práci;  
* používání ochranné přikrývky hlavy;  

Elektrické 
vrtačky  

* zhmoždění ruky, vykloubení a zlomení prstů 
zejména při zaseknutí ("zakousnutí") vrtáku  

2  2  2  8  * vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě 
po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka;  
* soustředěnost při práci, puštění vrtačky z rukou při jejím 
protáčení - zaseknutí;  
* před uvedením kladiva do provozu zkontrolovat funkci kluzné 
spojky (je-li instalována);  
* používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtačky 
při zablokování vrtáku);  
* používat vrtačku jen pro práce a účely, pro které jsou určeny, s 
nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou 
silou;  
* opravu el. vrtačky provádět jen po odpojení od sítě;  

Elektrické 
vrtačky 

* namotání oděvu resp. jeho volných částí, vlasů, 
rukavice na rotující vrták  
* zachycení, namotání, navinutí rukavice při 
kontaktu ruky s rotující míchací vrtulí (míchadlem 
a pod. nástrojem) nasazenou na el. vrtačku při 
použití pro rozmíchávání hmot v nádobě;  

2  2  2  8  * vhodné ustrojení pracovníka bez volně vlajících částí, 
(nebezpečné je držet vrtačku v chodu v rukavicích);  
* provádění seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí, jen je-li 
vrtačka v klidu;  
* dodržování zákazu přenášení vrtačky zapojené do sítě s prstem 
na spínači;  
* dodržování zákazu zastavovat rotující vrták rukou;  

Ruční nářadí  * sečné, řezné, bodné, tržné rány, přimáčknutí, 
otlaky, zhmožděniny, podlitiny, při nežádoucím 
(všeobecná nebezpečí pro všechny druhy nářadí);  

3  1  3  9  * praxe, zručnost, popř. zácvik; používání vhodného druhu, typu, 
velikosti nářadí;  
* zajištění možnosti výběru vhodného nářadí; dodržování zákazu 
používání poškozeného nářadí;  

Ruční nářadí  * úrazy očí (!) odlétnuvší střepinou, drobnou 
částicí, úlomkem, otřepem apod. (nejčastěji sekáč + 
kladivo);  

3  4  2  24 * používání sekáčů, kladiv, palic apod. nářadí bez trhlin a otřepů;  
* používání OOPP k ochraně zraku;  

Ruční nářadí  * vyklouznutí nářadí z ruky;  2  2  2  8  * používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u sekáčů  
* pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny ap.;  
* provedení a úprava úchopové části nářadí (která se drží v ruce), 
hladký vhodný tvar těchto částí, bez prasklin; udržování suchých 
a čistých rukojetí a uchopovacích částí; jejich ochrana před olejem 
a mastnotou;  
* pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným 
zvyšováním místa práce;  
* pohyb sečných nářadí (nožů) směrem od těla pracovníka;  

Ruční nářadí  * zasažení pracovníka uvolněným nástrojem 
kladivem, hlavicí apod. z násady;  

2  2  2  8  * nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, 
deformovanou pracovní částí apod.);  

Ruční nářadí  * sečné, řezné, bodné, tržné rány, zejména rukou, 
přimáčknutí, zhmoždění, otlaky, krevní podlitiny 
při úderech, sjetí nářadí na ruku, při sesmeknutí 
nářadí, při zlomení nastavitelných klíčů (hasáky, 
francouzské klíče);  

3  2  2  12 * používání nářadí vhodného tvaru, typu a velikosti;  
* při práci se sečným nářadím vést (směřovat) nářadí od těla 
pracovníka; uvolňovat silně dotaženou matici otáčením klíče k 
sobě;  
* správné používání nářadí (nedovolené použití páky);  
* dodržování zákazu používat šroubováku jako sekáče, páčidla; 
dodržování zákazu používat roztažených a vymačkaných klíčů při 
povolování a dotahování matic;  
* nepřetěžování nastavitelných klíčů;  

Ruční nářadí  * pohmožděniny levé ruky;  
* vyklouznutí kladiva z ruky;  

3  2  2  12 * soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky;  

Ruční nářadí  * pád nářadí ze zvýšených pracovišť, naražení, 
zhmožděniny, tržné a bodné rány;  

2  2  2  8  * neukládání nářadí do blízkosti volných okrajů podlah lešení, 
zvýšených pracovišť, podest, konstrukcí apod.;  
* zajišťování nářadí proti pádu používání poutek, brašen apod. při 
práci ve výšce;  

Ruční nářadí  * odřeniny a zhmožděniny rukou při práci s 
nářadím ve stísněných prostorách, při opravách, 
údržbě  

2  2  2 8  * úpravou pracoviště a organizací zajistit pokud možno práci s 
nářadím ve fyziologicky vhodných polohách tak, aby pracovník 
nemusel pracovat nářadím např. nad hlavou;  

Pojízdný 
kompresor  

* zranění rukou pracovníka pohybující se řemenicí;  
* zranění rukou pracovníka pádem krytu;  

2  2  2  8  * při provozu mít sklopené kryty karosérie;  
* údržbu, čistění provádět za klidu soupravy;  
* zajištění krytu v otevřené poloze vzpěrami včetně pérových 
pojistek proti uvolnění;  
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Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Subsystém Identifikace nebezpečí 
P N H R 

Bezpečnostní opatření 

Pojízdný 
kompresor  

* destrukce (tlakového celku) TNS s ohrožením 
osob dynamickými účinky kovových částí TNS 
působením tlaku;  

1  3  2  6  * nezasahovat do konstrukce TNS - vzduchojemu s odlučovačem 
oleje;  
* správná funkce výstroje TNS (tlakoměr, pojistný ventil) a jejich 
správné nastavení (dle pasportu),  
* pravidelné kontroly pojistného ventilu (je umístěn v horní 
části/hlavě odlučovače oleje) povolením horní rýhované matice; 
nezatěžování pojistného ventilu;  
* nulování tlakoměru (je umístěn na ovládacím panelu a ukazuje 
provozní přetlak vzduchu na výstupu z odlučovače oleje) dle ČSN 
69 0012;  
* pravidelné odkalování;  
* při provozu kontrolovat přetlak vzduchu (trvale nesmí být 
překročena hodnota vyznačená na tlakoměru modrou značkou);  
* zajišťování preventivní údržby, pravidelné kontroly TNS a 
funkce výstroje, pravidelné revize TNS, vedení dokumentace - 
pasportu TNS;  
* odborné (dodavatelské) provádění oprav TNS;  

Pojízdný 
kompresor  

* popálení rukou pracovníka při manipulaci s 
horkým olejem  

1  2  2  4  * při výměně horkého oleje vyloučit přímý kontakt oleje 
s pokožkou, starý olej vypouštět do připravené nádoby;  

Pojízdný 
kompresor  

* ohrožení osob výfukovými plyny (obsahují CO)  1  2  3  6  * při provozování kompresorové soupravy v uzavřených 
prostorách zajistit dostatečný přívod vzduchu;  

Provoz na 
vnitrozávodních 
a staveništních 
závodních 
komunikacích  

* různá zranění a úrazy a věcné škody vznikající na 
provozovaných vozidlech - nehody v areálu firmy  

3  3  2  18 * seznámení řidiče s interními předpisy pro vnitrozávodní 
dopravu (jsou-li zpracovány) a s návodem k obsluze vozidla;  
* respektovat příslušné dopravní značení (jednosměrný provoz, 
přednost v jízdě, max. rychlost apod.);  
* obeznámit se s méně obvyklými rozměry ať vozidla, nákladu, či 
dopravních cest;  

Provoz na 
vnitrozávodních 
a staveništních 
závodních 
komunikacích  

* přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k části 
stavby či jiné pevné konstrukci či překážce při 
vjíždění do zúžených prostor, do vrat, při couvání 
apod.;  
* zranění osoby samovolným pohybem vratových 
křídel ;  
* naražení vozidla na pevnou konstrukci - škody na 
vozidle;  

2  3  2  12 * k řídla vrat zajistit v potřebné poloze;  
* dodržovat bezpečnostní vzdálenost 500 mm až 600 mm vlevo i 
vpravo;  
* používat indikátory šířky vozidla;  
* bezpečnostní značení - černožluté šrafování zúžených okrajů až 
do výšky očí sedícího řidiče;  
* při couvání zajistit, aby bylo vozidlo nepřehlédnutelné, 
vyloučení přítomnosti osob za vozidlem;  
* zvýšená pozornost v prostoru vrátnic - vjezdů (u brány), v 
prostorách expedice atd.;  

Venkovní 
komunikace a 
pracoviště  

* kolize zaměstnanců - chodců s automobilovým 
provozem  

1  3  2  6  * vhodné řešení vnitrozávodní dopravy, nejlépe zřízení 
oddělených chodníků, popř. i cest pro jízdní kola;  
* zřízení zábradlí, oddělujících zábran, jsou-li hlavní vchody a 
východy z výrobních hal apod. umístěny naproti vozovkám a na 
jiných exponovaných místech, zřízení zábradlí, je-li stoupání 
chodníku větší než 1 : 12 (8,3 %);  
* dopravní značení dle potřeb provozu a ohrožení osob;  
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;  

Venkovní 
komunikace a 
pracoviště  

* uklouznutí, zakopnutí a pád osob na venkovních 
vodorovných pochůzných plochách  

2  2  2  8  * včasné odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp k 
zabránění uklouznutí a pádu osob při pohybu na venkovních 
komunikacích v zimním období;  
* odvodnění chodníků a pochůzných ploch tak, aby se na nich 
nezdržovala voda (nebezpečí zamrznutí);  
* zvláštní protiskluzová úprava šikmých chodníků ve sklonu 1: 8 
až 1 : 12;  
* rovný, drsný, bezprašný povrch chodníků a vozovek;  
* úprava poklopů šachet, prohlubní tak, aby byly v stejné úrovni s 
přilehlým chodníkem, vozovkou, dostatečně únosné apod. ;  

Venkovní 
komunikace a 
pracoviště  

* náraz dopravního prostředku na překážku  1  2  2  4  * zjištění dostatečně širokých a vysokých podjezdů a průjezdů;  
* označení překážek (sloupů, stožárů, základových patek nosných 
prvků nadzemních vedení, okrajů vystupujících konstrukcí, ramp 
apod. v blízkosti komunikací bezpečnostním označením 
(žlutočerným nebo bíločerveným šrafováním);  
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Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Subsystém Identifikace nebezpečí 
P N H R 

Bezpečnostní opatření 

Elektrická 
zařízení  

* úraz el. proudem přímým nebo nepřímým 
dotykem;  
* obnažení živých částí, snížení izolačních 
vlastností, zkrat způsobený vodivým předmětem;  

1  3  3  9  * preventivní údržba el. zařízení, revize, odstraňování závad;  
* včasné odborné opravy poškozených el. zařízení (zásuvek, 
zástrček, pohyblivých přívodů apod.);  
* vedení pohyblivých přívodů mimo průchody a komunikace;  
*šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami;  
* neobsluhovat el. přístroje a zařízení mokrýma rukama;  
* seznámit se s návodem pro použití;  
* před každým použitím vizuální kontrola stavu zařízení,  
* neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z 
pracoviště a skončení pracovní směny;  
* provoz a udržování el. spotřebičů dle návodu;  
* nepoužívání poškozených pohyblivých přívodů; zákaz jejich 
vedení přes ostré hrany, namáhání na tah apod.,  
* kontroly a revize elektrických spotřebičů pro domácnost a 
podobné účely (jde o elektrická svítidla, elektrická zařízení 
informační techniky, přístroje spotřební elektroniky, pohyblivé 
přívody a šňůrová vedení, elektrické a elektronické měřicí 
přístroje, ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru)  

Atmosférická 
elektřina (blesk) 

* zasažení bleskem (ohrožení atmosférickou 
elektřinou);  
* smrt v případě přímého zásahu člověka hlavním 
vůdčím jiskrovým výbojem;  
* nebezpečí při zasažení vedlejším jiskrovým 
výbojem:  
- popáleniny všech stupňů;  
- ochrnutí nervového systému;  
- šok, zástava dechu;  
- požár po zapálení hořlavých a snadno zápalných 
látek (energií blesku) ; 
- přeskok úderu blesku ze svodu na větší kovové 
plochy nebo hmoty ; 
* zranění vzniklá nepřímým účinkem blesku v jeho 
blízkosti např. ožehnutím, ozářením intenzivním 
ultrafialovým zářením odhozením nebo 
poškozením organismu vzduchovou vlnou, 
ohlušením, případně též zemním proudem 
(krokovým napětím) rozptýleným kolem místa 
svodu při výboji blesku;  

1  4  3  12 * vodivé spojení vhodně a účelně rozmístěných jímacích zařízení 
(bleskosvodů), jejich uzemněním, příp. použitím jiných svodičů 
atmosférického napětí (na administrativních a provozních 
budovách a kovových konstrukcích);  
* udržování zařízení k ochraně před atmosférickou elektřinou v 
řádném stavu (revize, odstraňování závad);  

  

Kancelářské 
práce  

* naražení na ostré hrany rohy nábytku, stoly, 
skříně, zásuvky, a zařízení v kancelářských a 
skladovacích místnostech;  

2  1  1  2  * správné rozmístění kancelářského nábytku a zařízení (min. 
průchody 550 až 600 mm);  
* udržování pořádku;  
* důsledné zavírání dvířek skříní, zasouvání zásuvek stolů a 
skříněk,  

Kancelářské 
práce  

* pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho 
stability;  

1  2  1  2  * správné stabilní postavení vyšších skříní a kancel. nábytku;  
* nesedat na okraje stolů a židlí;  
* nevystupovat na židle, zejména na pojízdné s kolečky;  

Kancelářské 
práce  

* zranění ruky, prstů, propíchnutí, pořezání při 
práci s kancelářskými pomůckami (sešívačkou, 
nožem)  

1  1  1  1  * správné zacházení s kancelářskými pomůckami;  
* při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí sešívačky;  
* při použití žiletek pro retušování používat žiletky v krytém 
držáku,  

Kancelářské 
práce  

* pád předmětů a věcí na nohu pracovníka  1  2  1  2  * udržování pořádku na stolech a ve skříních;  
* rovnoměrné ukládání předmětů do skříní a regálů;  
* nepřetěžování polic, regálů;  

Kancelářské 
práce  

* opaření vodou, horkými nápoji  1  2  1  2  * opatrnost při vylévání horké vody z varných konvic;  
* zabránit přelití nádob horkými tekutinami a nápoji;  

Zařízení se 
zobrazovacími 
jednotkami  

* únava očí - zraková zátěž, poškození zraku  

  
2  2  2  8  * správné ergonomické rozestavění a umístění nábytku a počítače; 

* používat židle výškově nastavitelné se sklopným opěradlem;  
* vhodné umístění monitoru (vzdálenost obrazovky od očí cca 60 
cm dle její velikost); výška středu monitoru vzhledem ke zrakové 
ose;  
* v zorném poli vyloučit světelné zdroje (nežádoucí odlesky na 
obrazovce);  
* přestávky v práci po cca 1 hod. nepřetržité práce s počítačem 
(bezpečnostní přestávky při práci pro kompenzaci nucené 
pracovní polohy a zatížení zraku a při nepřerušované práci s 
vysokou opakovatelností pohybů prstů a ruky);  
* přestávky se zařazením kompenzačních cviků;  
* pravidelné lékařské prohlídky odborným očním lékařem; .  

Zařízení se 
zobrazovacími 
jednotkami  

* dlouhodobé opírání zápěstí a předloktí o hranu 
stolu nebo klávesnice (útlak nervů)  

2  2  1  4  * vhodná velikost, popř. úprava pracovního stolu, umožnění 
vhodných poloh rukou, přestávky v práci  
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Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Subsystém Identifikace nebezpečí 
P N H R 

Bezpečnostní opatření 

Pracovní 
prostředí - 
osvětlení  

* snížená viditelnost, vznik tmavých míst, větší 
pravděpodobnost chyby pracovníků při pracovní 
činnosti, zvýšená možnost úrazu  

3  2  2  12 * umístění stanovišť pro obsluhu strojů a volba míst práce dle 
nejpříznivějších podmínek přirozeného osvětlení, zřízení 
vhodného a dostatečného umělého osvětlení, zajištění vhodného 
místního osvětlení;  
* rovnoměrnost osvětlení, místní osvětlení s ohledem na zrakovou 
náročnost;  

Vrata, dveře  * samovolné zavření křídel vrat např. vlivem 
působení větru;  
* přiražení, naražení osoby neočekávaným 
pohybem křídel;  

2  2  1  4  * zajištění křídel vrat proti samovolnému zavření (háčky, táhla, 
zástrče apod.)  

Vrata, dveře  * vypadnutí křídel vrat a jejich pád na osobu  1  3  1  3  * snadná ovladatelnost (zavírání a otevírání) křídel vrat, správné 
provedení a udržování závěsů vrat;  
* mechanické zajištění dráhy vratových křídel proti vypadnutí;  

Okna, dveře  * pořezání o sklo rozbité skleněné výplně  1  2  1  2  * průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky v místnostech nebo v 
blízkosti dopravních cest, dveře a vrata ve výši očí zřetelně 
označeny; zejména viditelné označení celoskleněných vstupních 
dveřních křídel na exponovaných místech;  
* vhodný druh skla s odpovídajícími vlastnostmi, zejména 
pevností, na exponovaných místech;  
* včasné přesklení rozbitých i částečně naprasklých skleněných 
výplní;  
* okna apod. podle potřeby v otevřeném stavu zajistitelné proti 
samovolnému zavření;  

Zvýšené 
podlahy, 
plošiny a 
komunikace  

* pád a propadnutí materiálu, předmětů z podlahy, 
plošiny, lávky, ocelových roštů a jiných zvýšených 
komunikací, konstrukcí a jejich částí  

2  3  2  12 * opatření volných okrajů podlah ochrannou lištou, zarážkou o 
výšce min. 100 mm;  
* ochrana materiálu a předmětů proti pádu;  
* ochrana prostoru pod místy práce proti ohrožení padajícími 
předměty;  

Zvýšené 
podlahy, 
plošiny a 
komunikace  

* pád osoby při provádění údržby a oprav a jiných 
činností, při nichž je pracovník vystaven nebezpečí 
pádu, tj. na jakýchkoliv zvýšených místech práce a 
pohybu osob, včetně prací na střechách  
* pád osob při čištění osvětlovacích těles u stropu 
budovy, haly;  

2  3  2  12 * zajištění bezpečného přístupu k místům práce ve výšce, zřízení 
manipulačních plošin, lávek, schůdků s plošinou;  
* opatření volných okrajů střech, teras, ochozů, plošin, lávek 
apod. ochranným prvkem (zábradlím, atikovou nebo parapetní zdí 
popř. jiným ochranným prvkem);  
* používání prostředků osobního zajištění při pracích na částech 
budov a objektů, kde není zřízena ochrana proti pádu z výšky, 
např. při pracích na střechách;  
* používání žebříků, přenosných plošin, pracovních plošin;  
* nevystupovat po zábradlí nebo jiných konstrukcích;  

Podlahy, 
komunikace - 
pohyb osob  

* zakopnutí, pád osoby na rovině  
* zakopnutí, podvrtnutí nohy naražení, zachycení o 
různé překážky a vystupující části z podlahy  

3  2  2  12 * odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek, o které lze 
zakopnout - šroubů vík a zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, 
hadic, elektrických kabelů, vodorovných prvků vystupujících nad 
úroveň podlahy a komunikací;  
* nelze-li pevné překážky odstranit použít náběhové klíny nebo 
bezpečnostního značení (černožlutého nebo červenobílého 
šrafování);  
* udržování komunikací a průchodů volně průchodných a 
volných, bez překážek, jejich nezastavování materiálem, 
provozním zařízením;  

Podlahy, 
komunikace - 
pohyb osob  

* uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád 
osoby na podlaze pracovního stanoviště obslužné 
plošiny, pracovních schůdcích apod. na 
horizontálních komunikacích, schodištích, 
rampách, lávkách, plošinách, vyrovnávacích 
můstcích apod.;  
* uklouznutí při chůzi po mokrých (v umývárnách. 
koupelnách, při vystupování z vany) zamaštěných  
(v kuchyních) podlahách; (při chůzi nebo 
pracovních činnostech);  
* uklouznutí na podlaze např. za vchodovými 
vstupními dveřmi  

2  2  2  8  * rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez 
nerovností, výmolů, udržování, čištění a úklid podlah, včasné 
odstraňování poškozených míst, nerovností apod.;  
* vhodná pracovní obuv, v umývárnách použití rohoží;  
* čištění pochůzných ploch, včasné odstranění nečistot 
(zvyšujících kluzkost, zejména mastnotu), včasný úklid, včasné 
odstranění nečistot (zvyšujících kluzkost, zejména mastnost), 
vytírání podlah do sucha za použití vhodných čistících 
odmašťovacích prostředků apod.;  
* vyspádování povrchu podlah k odvádění vody provozních 
kapalin tak, aby se na něm v mokrých provozech nezdržovala 
kapalina (voda);  
* v zimním období odstraňování námrazy,sněhu, protiskluzový 
posyp;  
* zdrsňování pochůzných ploch v případě jejich vyhlazení 
přirozeným opotřebováním, či nevhodností vlastního materiálu 
povrchu;  
* dodatečná protiskluzová úprava povrchů podlah; podle potřeby 
používání protiskluzné obuvi (jemné profilové podrážky mají 
lepší protiskluzové vlastnosti než podrážky s hrubými profily) 
popř. obuvi s měkčí podešví;  

Podlahy, 
komunikace  

* zúžené průchody, naražení a zachycení 
pracovníka o pevné konstrukce, stroje apod.  

1  1  3  3  * správné rozmístění strojů, stacionárních i přemístitelných 
zařízení tak, aby byly dodrženy min. šířky komunikací, průchodů,  
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Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Subsystém Identifikace nebezpečí 
P N H R 

Bezpečnostní opatření 

Podlahy, 
komunikace - 
pohyb osob  

* ztížená evakuace a pohyb osob únikovými 
cestami v případě nebezpečí  

1  3  2 6  * vhodná trasa, počet, rozmístění a rozměry únikových cest, trvalé 
udržování volných únikových cest a nouzových východů;  
* otevírání vrat a dveří na únikových cestách ve směru úniku 
(směrem ven);  
* označení určených únikových cest a nouzových východů;  

Schody a 
žebříkové 
výstupy - pohyb 
osob  

* pád osoby při sestupování (méně při nastupování) 
ze schodů (zejména kovových), z pevných 
ocelových žebříků a stupadel zajišťujících 
komunikační spojení ze zvýšenými plošinami, 
lávkami apod. konstrukcí;  
* šikmé nesprávné našlápnutí na hranu;  

3  2  1  6  * rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů a 
podest;  
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodištích a 
svislých ocelových žebřících;  
* správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí, zvýšená 
opatrnost při snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy, 
vlivem zablácené obuvi apod.;  
* vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) 
schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky;  
* používání protiskluzné obuvi (jemně profilované podrážky mají 
lepší protiskluzné vlastnosti než podrážky s hrubými profily) 
popř. obuvi s měkčí podešví;  
* očistění obuvi před výstupem na žebřík  
* označení prvního a posledního schodišťového stupně;  
* protiskluzné obložení prošlapaných a opotřebovaných hran 
schodišťových stupňů, nahrazení ocelových schodišť vhodnějšími 
povrchy nášlapných povrchů schodišťových stupňů, zajištění 
dostatečné hloubky nášlapné plochy  
* správné našlapování na příčle a jiné výstupové prvky, možnost 
použití záchytného prvku (madla) pro přidržení na konci žebříku 
při vystupování;  

Rampy  * pád osoby z volného okraje rampy , uklouznutí 
po namrzlém, zledovatělém povrchu  

2  3  2  12 * rovné a protiskluzové provedení povrchu rampy;  
* označení volného okraje rampy černožlutým šrafováním;  
* opatření volného okraje rampy snímatelným a jinak upraveným 
zábradlím (slouží-li rampa jako komunikace);  
* dostatečné osvětlení rampy;  
* v zimním období odstraňování námrazy, kluzkosti;  
* dodržení max. sklonu vnitřních ramp pro dopravu 1 : 12 (8,3 
%); max. sklonu vnitřních ramp komunikací pro pěší 1 : 8 (12,5 
%), vyjímečně max. sklon vnitřních ramp pro pěší 1 : 6 (16,6 %);  

Svařování 
elektrickým 
obloukem a 
plamenem  

* ohrožování dýchacích cest a plicní choroby 
svářečů (chronické bronchitidy) působením 
areosolů; při vdechování škodlivin vznikajících při 
svařování - působením svářečských aerosolů, 
prachů, dýmů, aerosolů s obsahem toxických, 
karcinogenních a fibroplastických látek (toxických 
plynů vznikajících při svařování (NOx, CO,O3), 
toxických plynů vznikajících při spalování povlaků 
a nátěrů základního materiálu (zbytky řezných 
kapalin,korozní zplodiny, ochranné povlaky, 
nátěry,barvy, oleje izolace protikorozní povlaky 
ap.);  

1  2  3  6  * zajištění přirozeného větrání a dostatečné výměny vzduchu;  
* vzduchotechnické opatření - omezení přístupu škodlivin k 
dýchací zóně použití místních odsávacích jednotek s umístěním 
sacích nástavců do vhodných poloh a vzdálenosti od hořícího 
oblouku nebo plamene;  
* použití dýchací masky - respirátoru (při svařování těžkých nebo 
lehkých kovů kadmium, zinek, mangan, chrom)  
* používání OOPP  
* využívání zástěn, clon, krytů pro usměrňování proudu dýmů od 
zařízení i od svářeče;  
* volba technologického postupu s ohledem na základní 
materiály, přípravné materiály a způsob svařování (např. 
svařování kyselými elektrodami);  

Svařování 
elektrickým 
obloukem a 
plamenem  

* popálení různých částí těla tzv. žhavým 
rozstřikem jisker, kapiček roztaveného kovu a 
strusky, úlomků již ztuhlé strusky při jejím 
odstraňování, (nebezpečné může být např. 
zapadnutí žhavé částice do pracovní obuvi), 
nebezpečí je závažnější při svařování el. obloukem 
a při drážkování propalování děr kyslíkem;  

2  3  2  12 * správné provádění svařování, důsledné používání OOPP k 
ochraně zraku, obličeje i ostatních částí těla;  
* při řezání kyslíkem jsou ohrožení a opatření obdobná jako při 
svařování resp. pálení plamenem, zvýšené nebezpečí vyplývá z 
většího víření prachu a většího rozstřiku řezaného kovu;  
* ochrana prostoru pod místy svařování ve výšce proti žhavému 
rozstřiku;  

Svařování 
elektrickým 
obloukem a 
plamenem  

* popálení nechráněné části těla (ruky) přímým 
dotykem svářeče s ohřátým řezem, řezaným 
kovovým materiálem a horkými kovovými povrchy 
při přenosu tepla  

2  2  2  8  * používání OOPP (rukavic);  
* správné pracovní postupy;  

Svařování 
elektrickým 
obloukem a 
plamenem  

* ohrožení popálením jiných osob nacházejících se 
v blízkosti svařování (zejména pod místem 
svařování, nad komunikacemi, průchody, jinými 
pracovišti apod.)  

1  2  2 4  * použití krytů, závěsů, zástěn z nehořlavého materiálu k ochraně 
ostatních pracovníků (ochranné závěsy a zástěny k zabránění 
ohrožení odrazem a rozstřikem strusky);  
* ochrana proti odstřiku, utěsnění otvorů;  
* vyloučení přístupu osob do ohroženého prostoru, ochrana 
prostoru pod místy svařování ve výšce proti žhavému rozstřiku;  

Svařování 
elektrickým 
obloukem a 
plamenem  

* ohrožení očí odlétnutými částicemi při 
oklepávání okují a výronků v místě řezu, 
odlétnutými okujemi při řezání  

3  2  2 12 * odstraňování výronků provádět až po snížení řezací teploty;  
* používání OOPP k ochraně očí;  
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Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Subsystém Identifikace nebezpečí 
P N H R 

Bezpečnostní opatření 

Svařování 
elektrickým 
obloukem a 
plamenem  

* popálení, požár, exploze při svařování v 
prostorách se zvýšeným nebezpečím požáru příp. 
výbuchu (např. při svařování vozidel s nádržemi 
pohonných hmot, v plyn. kotelnách apod.);  
* otrava, zadušení, popálení, naražení, odhození, 
poškození dýchacích cest požárem nebo výbuchem 
při svařování  

1  4  3  12 * před zahájením svařování stanovit a vyhodnotit možné požární 
nebezpečí ve vztahu k druhu svařování, stavu svářečského 
pracoviště a přilehlých prostorů, použitých zařízení a materiálů 
příp. předem písemně stanovit požárně bezpečnostních opatření;  
* dodržování podmínek a opatření dle příkazu ke svařování v 
požárně nebezpečných prostorách, (zvláštní opatření při svařování 
vozidel s nádržemi s pohonnými hmotami), při svařování v 
uzavřených a těsných prostorách, na znečistěných zařízeních, v 
nádobách, potrubích apod., kontrola svařování a přilehlých 
prostor po nezbytně nutnou dobu, nejméně 8 hod. apod 
* stanovit požadavky na účastníky svařování a požadavky pro 
bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazů;  
* zabezpečit volné únikové cesty;  
* určit provozní podmínky tech. zařízení a procesu;  
* vyčistění, odstranění hořlavých hoření podporujících nebo 
výbušných látek, utěsnění otvorů, hasící přístroje, asistence, 
OOPP, ochlazování konstrukce, měření koncentrace apod.;  
* překrýt nebo utěsnit hořlavé látky nehořlavým nebo nesnadno 
hořlavým materiálem izolujícím hořlavou látku od zdroje zapálení 
tak, aby nedošlo k vznícení;  
* vybavit svař. pracoviště hasebními prostředky podle charakteru 
pracoviště a použité technologie svařování,  
* měřit koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých kapalin a 
prachů a udržování koncentrace pod hranicí nebezpečné 
koncentrace,provětrávat pracoviště;  
* rozmístit technické vybavení proti rozstřiku žhavých částic;  
* zabránit takovému ohřátí svařovaných i dalších materiálů, které 
by vedlo ke ztrátě těsnosti nebo celistvosti zařízení, jejímž 
důsledkem by byl únik hořlavých látek;  

Svařování 
elektrickým 
obloukem a 
plamenem  

* zadušení, působení toxických výparů, aerosolů, 
plynů, dýmů, prachů;  
* při svařování plamenem a řezání kyslíkem 
nebezpečí vyčerpání kyslíku v uzavřeném 
pracovním prostoru;  
* poškození dýchacích cest;  

3  3  2  18 * odsávání, větrání, vzduchové clony, přívod vzduchu, měření 
koncentrace škodlivin a nedýchatelných látek;  
* odstranění toxických látek, žíravin, mastnot;  
* jištění dalším pracovníkem, použití OOPP, stanovení a 
dodržování dalších podmínek v příkazu ke svařování;  

Svařování 
elektrickým 
obloukem a 
plamenem  

* působení infračerveného, ultrafialového záření  
* zánět spojivek s řezavými bolestmi, zarudnutí 
pokožky není-li zajištěna ochrana svářeče i osob v 
okolí;  
(kromě ultrafialového záření vznikajícího při 
svařování působí na zrak nepříznivě i světelné 
záření a účinky místního přehřátí i infračervené 
záření)  

2  2  2  8  * ochrana zraku i pokožky svářeče, pomocníka a podle potřeby i 
pracovníků v okolí (proti ultrafialovému záření - pozor na 
sebemenší otvory v OOPP - např. prasklý skleněný filtr);  
* ochranné svářečské filtry nutno volit dle způsobu svařování a 
intenzity záření el. obloukem;  
* rozmístění a používání závěsů, zástěn ochranných štítů apod., 
úprava povrchů pracoviště a všech předmětů tak, aby byl snížen 
průnik a odraz záření na pracovišti;  

Svařování 
elektrickým 
obloukem a 
plamenem  

* pád svářeče při pracích na žebříku a částech 
konstrukce a objektu ve výšce  
* práce v místech, kde prostor k pohybu omezen 
tak, že svářeč pracuje ve vynucené poloze (vkleče, 
vsedě, vleže, atd.);  

1  3  1  3  * zajištění ochrany proti pádu, omezení svařování ze žebříku, 
používání tech. zařízení pro práce ve výšce zajišťujícího pevné a 
stabilní postavení svářeče při svařování (plošina, lešení, schůdky s 
plošinou apod.);  
* zajištění dostatečného prostoru i na přechodných pracovištích;  

Svařování 
elektrickým 
obloukem a 
plamenem  

* nepříznivé zatížení svalových skupin, 
nepřirozené pracovní polohy  

3  2  1  6  * použití ergonomicky vhodných sedadel;  

Svařování 
elektrickým 
obloukem a 
plamenem  

* neúnosné a nepříznivé mikroklimatické 
podmínky, zejména na venkovních nechráněných 
prostorách v letním období, v uzavřených 
prostorách, v prostorách se značným sálavým 
teplem apod.;  
* svářečské pneumokoniozy, nemocnost, zátěž 
organismu s následnými účinky na cévní a nervový 
systém;  

1  2  2  4  * odpočinek, přestávky v práci, správná organizace práce;  
* zajištění odpočíváren, šaten apod.;  
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Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Subsystém Identifikace nebezpečí 
P N H R 

Bezpečnostní opatření 

Svařování 
elektrickým 
obloukem  

* zasažení svářeče el. proudem při obloukovém 
svařování;  
* nepříznivé účinky el. proudu na lidský 
organismus;  

1  3  3  9  * pravidelná údržba svař. zdrojů dle návodu k obsluze a přísl.  
* nepoužívání nevhodných a poškozených svařovacích vodičů, 
držáků elektrod, svařovacích svorek, spojek vodičů apod.;  
* dokonalé el. spojení spojek svařovacích a svařovacích svorek se 
svařovacími vodiči nebo svazky s vyloučením náhodného 
uvolnění  
* spojení svařovacího kabelu se svařovaným předmětem nebo s 
podložkou svařovací svorkou, umístěnou ke svařenci umístěnému 
co nejblíže k místu svařování (nebo na kovový svařovací stůl, na 
němž leží svařenec) - průtok svař. proudu upínacími dílci;  
* nemanipulovat na svorkách, nepřipevňovat svařovací vodiče na 
svorkovnici svářečky, za chodu;  
* nepřipojovat svařovací vodič na svařenec nebo svařovací nástroj 
za chodu (vypnutí zdroje a jeho zajištění proti nežádoucímu 
zapnutí);  
* vyloučení dotyku svařovacího nástroje s elektricky vodivými 
předměty v okolí, (tento požadavek je řešen konstrukcí svářecího 
nástroje, příp. konstrukcí stojanu pro svářecí nástroj, u 
svařovacích zdrojů nemá napětí naprázdno překročit stanovenou 
hranici - 80 V, u zdrojů střídavých, 100 V u zdrojů 
stejnosměrných (v případě svař. zdrojů pro metody svařování 
vyžadující zvýšené napětí naprázdno umístění tabulky na zdroji s 
hodnotami zvýšeného napětí);  
* odstranit kovové předměty z dosahu svářeče, vyloučit dotyk 
svářeče s elektricky vodivými předměty v okolí svařování;  
* svařovací transformátory (střídavý proud) neopravovat pod 
napětím; uzemnění, nulování svař. transformátoru;  
* při výměně elektrody používat neporušené svářečské rukavice 
(ne mokré, ani vlhké);  
* ukládání držáku elektrod na izolační podložku či stojan;  
* ukládání a vedení vodiče svařovacího proudu tak, aby se 
vyloučilo jeho poškození ostrými ohyby, jinými předměty a 
účinky svařování; odstranění ostrých hran;  
* chránění přívodů ke svařovacímu zdroji proti mechanickému 
poškození krytem, vhodným umístěním apod.;  
* seznámení zaměstnanců s poskytováním první pomoci při úrazu 
el. proudem;  
* není-li technicky možné přivést svařovací proud bezprostředně 
k místu svařování, rozhodne o způsobu připojení svařovaného 
vodiče na svařence příslušný odborný pracovník.   

Svařování 
elektrickým 
obloukem  

* dotyk rukou, kovovým předmětem s 
připojovacími svorkami přívodními či vývodovými  

1  3  3  9  * připojení svařovacích vodičů tak, aby se zabránilo náhodnému 
neúmyslnému dotyku s výstupními svorkami svařovacího zdroje, 
ochrana připojovacích svorek u svař. zdroje;  
* při manipulaci na svorkách svařovacího zdroje, zdroj vypnout a 
provést opatření vylučující jeho nežádoucí zapnutí nepovolanou 
osobou;  

Svařování 
elektrickým 
obloukem  

* zvýšené nebezpečí úrazu el. proudem, bludné 
proudy, jiskření, požár, popálení  

3  3  2  18 * po zapnutí svářečky zkontrolovat neporušenost sekundárního 
okruhu (nesmí být průraz na kostru);  
* kontroly a pravidelná údržba svařovacího zařízení;  
* provádění údržby a oprav svařovacích zdrojů a příslušenství 
pověřenými pracovníky dle pokynů výrobce;  
* uzemnění ochranným vodičem, izolace svař. kabelů;  

Svařování 
elektrickým 
obloukem  

* přímý dotyk neizolovaných částí svařovacího 
transformátoru s nechráněnými místy  

2  2  2 8  * dodržování zákazu svařovat transformátorem v uzavřených 
nádobách na konstrukcích, ve výkopech, ve výškách, za 
nepříznivých povětrnostních podmínek  

Svařování 
elektrickým 
obloukem  

* zasažení pracovníka proudem při přemísťování 
svářečky  

1  3  2  6  * svářečku odpojit od napájecího napětí odpojením přívodního 
vodiče;  
* kontrola, zda není proudový okruh svařovacích vodičů přímo 
spojen s kostrou svářečky (provádí se tak, že pod libovolný 
svorník kostry se vodivě připevní měděná destička o síle cca 3 
mm, o tuto destičku pak svářeč postupně škrtne elektrodou a 
potom svařovací svorkou), při kontrole musí být druhý svařovací 
vodič odpojený od výstupní svorky (v případě zajiskření musí být 
svářečka odstavena);  

Svařování 
elektrickým 
obloukem  

* nezabezpečení rychlého odpojení více zdrojů, 
havárie, požár, popálení, úraz el. proudem  

1  3  2  6  * provedení opatření pro okamžité vypnutí, odpojení všech 
svařovacích zdrojů;  
* označení všech vodičů, snadná identifikace vodičů, ovládačů, 
odpojovačů (musí být naprosto zřejmé, které svařovací vodiče 
patří k jednotlivým svařovacím zdrojům);  
* připojení svařovacích nástrojů tak, aby měly oproti svařenci 
stejnou polaritu;  
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Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Subsystém Identifikace nebezpečí 
P N H R 

Bezpečnostní opatření 

Svařování 
elektrickým 
obloukem  

* zvýšené ohrožení úrazem el. proudem při 
svařování v kovových nádobách, uzavřených 
prostorách s kovovými materiály a vodivými 
konstrukcemi  

1  3  2  6  * prohlídka svařovacích vodičů, držáků elektrod (izolace), 
zásuvek, vidlic, zda není proudový okruh spojen s kostrou, zda 
není spojený okruh mezi vodiči svař. proudu, zda je svářečka 
vypnutá;  
* ochrana před nebezpečným dotykovým napětím;  
* používat držáky elektrod s neporušenou izolací;  
* svař.nástroje odkládat na izolační podložku nebo stojan;  
* používat odizolované stojany, izolační podložky a desky k 
zabránění bezprostředního dotyku těla svářeče s kovovými 
částmi;  
* podle potřeby použít proudový jistič, dielektrické rukavice nebo 
dielektrické vložky do svářečských rukavic a vyloučit spoje v 
tomto prostoru;  
* osvětlení 12 V;  
* svařovací zdroj umísťovat mimo tento prostor;  
* ke svařování nepoužívat střídavý proud;  
* nepoužívání OOPP a oděvu s kovovými částmi, nevodivé 
podložky pod nohy;  
* opatření posoudit svářečským odborníkem pro bezpečnost 
práce;  
* stanovit a dodržovat další podmínky v příkazu ke svařování;  

Svařování 
plamenem, 
řezání kyslíkem  

* vniknutí plamene do acetylenové hadice, popř. 
redukčního ventilu;  
* roztržení, poškození, zapálení acetylenové 
hadice;  
* v krajním případě i exploze, roztržení 
acetylenové lahve;  
* nízká výstupní rychlost směsi plynů (ucpání 
trysky);  

2  3  2  12 * k lahvím připojovat jen svařovací zařízení, které jsou k tomu 
určeny a zkoušeny;  
* použití správných svařovacích a řezacích hořáků;  
* vyřadit z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování 
zpětného šlehnutí plamene;  
* odstraňovat příčiny zpětného šlehnutí;  
* čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji;  
* nepoužívat vadné hořáky;  
* správný postup při zapalování a zhasínání plamene hořáku;  
* použití a správná instalace pojistky proti zpětnému šlehnutí na 
acetylenové hadici;  
* správná a včasná reakce svářeče při vzniku zpětného šlehnutí, 
včasné uzavření přívodu plynu;  
* zajišťování odborné způsobilosti svářečů;  
* uzavření ventilů na hořáku, hořák ochladit, pak vyměnit;  

Svařování 
plamenem, 
řezání kyslíkem  

ohřev lahve, exploze v případě, kdy je plášť 
vystaven namáhání překračujícímu mez průtažnosti 
plechu;  

1  4  2  8  * k lahvím připojovat jen svařovací zařízení, které jsou k tomu 
určeny a zkoušeny;  
* vypouštění plynu z lahví jen přes redukční ventil;  
* vyloučení nadměrného ohřátí lahví (nad 40 st.C , lahve s 
oxidem uhličitým nad 30 st. C);  
* dostatečná délka hadic, bezpečné umístění lahví od zdroje tepla;  

Svařování 
plamenem, 
řezání kyslíkem  

* požár, popálení při úniku kyslíku netěsným a 
mastnotou znečistěným lahvovým ventilem, 
hořákovým ventilem;  
* popálení, požár při úniku kyslíku hadicí a jeho 
kontaktu s oleji (např. při úniku kyslíku z 
poškozené hadice v blízkosti rozlitého oleje);  

2  3  2  12 * těsnost lahvového ventilu kyslíkové lahve;  
* vyloučení znečistění lahvového ventilu s mastnotou;  
* nepoužívání vadné lahve;  
* správná a opatrná manipulace s lahvemi;  
* vyloučení mechanického poškození, odlomení apod. lahvového 
ventilu;  
* těsnost hadic a spojů, kontrola těsnosti hadic 1 x za 3 měsíce a 
zkoušky na nejvyšší pracovní přetlak (0,8 - 1,5 MPa pro hadice na 
kyslík);  
* včasná výměna poškozené, zpuchřelé, nadměrně popraskané 
hadice;  
* pevné a těsné připojení hadic hadicovými svorkami (sponami, 
nikoliv drátem);  
* ochrana hadic před mechanickým poškozením (proseknutí 
apod.), propálením a znečištěním mastnotami;  
* chránění hadic tažených přes přechody krytem nebo použití 
vhodných uzávěrů;  
* nepoužívat hadice kratší než 5 m nebo mít vzdálenost mezi 
spojkami kratší než 5 m;  
* při práci hadice neomotávat kolem těla a nezavěšovat je přes 
rameno;  
* dodržování zákazu použití mastnot u kyslíkového zařízení;  
* udržování svařovacího zařízení v dobrém technickém stavu, 
výměna, oprava;  
* vyloučení vzájemné záměny používaných hadic;  
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Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Subsystém Identifikace nebezpečí 
P N H R 

Bezpečnostní opatření 

Svařování 
plamenem, 
řezání kyslíkem  

* popálení, požár při úniku kyslíku svařovacími a 
řezacími hořáky  

3  3  2  18 * k lahvím připojovat jen svařovací zařízení, které jsou k tomu 
určeny a zkoušeny;  
* použití správných a nepoškozených svařovacích a řezacích 
hořáků;  
* vyloučení vzniku netěsností (dotažení připojených hadic, 
dotažení svařovacích a řezacích nástavců k rukojeti);  

Svařování 
plamenem, 
řezání kyslíkem  

* popálení různých částí těla při úniku kyslíku má-
li svářeč zamaštěný pracovní oděv;  

1  3  2  6  * nepoužívání prac. oděvu a OOPP znečištěných olejem;  

Svařování 
plamenem, 
řezání kyslíkem  

* požár, popálení při úniku acetylénu netěsným 
nebo nedostatečně uzavřeným lahvovým ventilem;  
* výbuch po vytvoření výbušné směsi (acetylen + 
vzduch);  

1  3  2  6  * těsnost lahvového ventilu kyslíkové lahve, těsnost ventilu 
svařovacího hořáku (při poškození, výměna, oprava těsnění);  
* vyloučení znečistění lahvového ventilu mastnotou;  
* nepoužívání vadné lahve;  
* správná a opatrná manipulace (nakládání, vykládání) s lahvemi;  
* vyloučení mechanického poškození, odlomení apod. lahvového 
ventilu;  
* těsnost hadic a spojů, kontrola těsnosti hadic 1 x za 3 měsíce a 
zkoušky na nejvyšší pracovní přetlak (0,15 MPa pro hadice na 
acetylén);  
* ochrana hadice proti mechanickému poškození (proseknutí, 
poškození), propálení a znečistění;  
* nepoužívat hadice kratší než 5 m nebo mít vzdálenost mezi 
spojkami kratší než 5 m;  
* při práci hadice neomotávat kolem těla a nezavěšovat je přes 
rameno;  

Svařování 
plamenem, 
řezání kyslíkem  

* používání poškozeného redukčního ventilu, 
roztržení membrány a únik plynu;  
* požár kyslíkového redukčního ventilu, i když v 
jeho blízkosti není plamen nebo jiskra;  

2  3  2  12 * k lahvím připojovat jen redukční ventily, které jsou k tomu 
určeny a zkoušeny a vhodné pro příslušný plyn;  
* udržování redukčních ventilů v nezávadném stavu a chránit je 
před nečistotou;  
* vyloučit zamaštění kyslíkových láhvových i redukčních ventilů;  
* před nasazením redukčního ventilu povolit regulační šroub, 
prohlédnout přesuvnou matic a ověřit stav těsnění (pro acetylen 
gumové, pro kyslík teflonové či fíbrové), zda není uvolněn 
pojistný šroub a odstranit nečistoty z hrdla ventilu;  
* před nasazením redukčního ventilu na kyslíkovou láhev 
odstranit případné netěsnosti ze sedla ventilu, provést odfouknutí 
z lahve proti zanesení nečistot z hrdla láhvového ventilu do 
ventilu redukčního a zamezení případného vzplanutí regulačního 
ventilu, odfouknutí je krátkodobé (cca do 1 sec.) a u 
acetylenových lahví se neprovádí;  
* správné našroubování redukčního ventilu;  
* po připojení redukčního ventilu na tlakovou láhev provést 
zkoušku těsnosti (pěnivým roztokem apod.);  
* před otevřením nasazeného redukčního ventilu nemít úplně 
povolený regulační šroub pro nastavení pracovního tlaku plynu; 
uvolnění regulačního šroubu po nasazení tlakoměru;  
* lahvový ventil neotvírat prudkým trhnutím;  
* nepoužívat poškozené redukční ventily (např. i v případě 
prasklého ochranného sklíčka tlakoměru);  
* zajišťování odborné způsobilosti svářečů;  
* nerozmrazovat redukčních ventily plamenem (zamrzlé redukční 
ventily a rozvody plynů se rozmrazují horkou vodou nebo jiným 
vhodným ohřevem do teploty 200 st.C);  

Svařování 
plamenem, 
řezání kyslíkem  

* popálení svářeče popř. jiné osoby plamenem 
hořáku, požár  

3  3  2  18 * při zhášení plamene hořáku se vždy přesvědčit o dokonalém 
zhasnutí plamene;  
* provést okamžité zhasnutí plamene při přehřátí nástavce hořáku, 
ochladit jej ve vodě a profouknout kyslíkem;  
* čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji;,  
* nepoužívat vadné hořáky;  

Stolní, 
stojanové 
brusky, 
rozřezávací 
brusky - 
rozbrušovačky  

* zranění očí, obličeje zasažením odlétajícími 
úlomky, drobnými částicemi a prachem 
vznikajícím při broušení i orovnávání brousícího 
kotouče  

3  3  2  18 * používání sklopných krytů z netříštivého skla, nebo brýlí, příp. 
obličejového štítu;  

Stolní, 
stojanové 
brusky, 
rozřezávací 
brusky - 
rozbrušovačky  

* prašnost, ohrožení dýchacích cest  2  1  3 6  * napojení brusky na odsávání;  
* u brusky používané jen pro občasné práce opatřit sací nástavec 
nádobkou s vodou pro zachycení hrubších částic prachu a obsah 
nádobky včas vyměňovat a obnovovat;  
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Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Subsystém Identifikace nebezpečí 
P N H R 

Bezpečnostní opatření 

Stolní, 
stojanové 
brusky 
rozřezávací 
brusky - 
rozbrušovačky  

* zachycení a odhození obroku, vtažení obrobku 
včetně ruky mezi brusný kotouč a vnitřní okraj 
podpěrky resp. krytu v případě zaklínění 
broušeného předmětu mezi přední okraj podpěry a 
brousící kotouč, zejména brousí-li se pod 
vodorovnou osou kotouče, při broušení z volné 
ruky;  
* poranění prstů (zbroušením) při styku ruky 
obsluhy s rotujícím brousícím kotoučem během 
broušení;  

2  3  2  12  * vybavení brusky opěrnými podpěrkami a při broušení v ruce 
používat stavitelné opěrky správně nastavené;  
* nepoužívání nadměrně opotřebovaného kotouče;  
* včasné seřizování mezery mezi podpěrou a obvodem 
brousícího kotouče (max. 3 mm);  
* udržování rovné, nevybroušené přední hrany podpěry; správná 
obsluha a držení obrobku;  
* používání sklopných krytů z netříštivého skla, nebo brýlí příp. 
obličejového štítu;  

Stolní, 
stojanové 
brusky, 
rozřezávací 
brusky - 
rozbrušovačky  

* zachycení volně vlajícího konce prac. oděvu, 
neupnutých rukávů, vlasů, šály, obvazů na rukou 
apod. volným nekrytým koncem vřetene s upínací 
maticí  

3  3  2  18  * boční kryt konce upínacího vřetene s maticí;  
* zákaz broušení z boční strany kotouče po demontáži krytu;  
* správné ustrojení obsluhy, upnutý oděv apod.;  

Stolní, 
stojanové 
brusky, 
rozřezávací 
brusky - 
rozbrušovačky  

* pohmoždění  nohou způsobené pádem 
broušeného předmětu;  

2  2  2  8  * správná manipulace a držení obrobku;  
* používání podpěrky (kromě jemného broušení nástrojů)  

Vrtačky  * zranění očí, popálení očí a obličeje třískami  1  3  2  6  * používání brýlí nebo obličejového štítu  
Vrtačky  * pořezání třískami, pořezání rukou o ostří nástrojů 

(vrtáků), o třísku namotanou popř. ulpěnou na 
nástroji, o upínací zařízení nebo o upínané obrobky  

3  2  2  12  * používání rukavic (ale jen při manipulaci s obrobkem, pokud je 
nástroj v klidu);  
* k odstraňování třísek používat štětců, škrabek, smetáků nebo 
vyfukovacích vzduchových pistolí;  
* dodržování zákazu odstraňování třísek holou rukou nebo v 
rukavicích a vyfukovat odpad ústy;  

Vrtačky  * pohmoždění rukou popř. nohou způsobené 
pádem vrtaného předmětu nebo svěráku  

2  2  2  8  * správná manipulace a držení obrobku  
* připevnění svěráku ke stolu min. dvěma šrouby  

Vrtačky  * zachycení, navinutí ruky, nežádoucí kontakt ruky 
s vrtákem; (zachycení volně vlajícího konce 
pracovního oděvu, neupnutých rukávů, šály, za 
prstýnky, řetízky, náramky, hodinky, obvazy na 
rukou, rukavice rotujícím vřetenem, sklíčidlem, 
nástrojem - vrtákem);  
* zachycení rotujícím vrtákem, kličkou a klínem 
ponechaným ve vřetenu)  

2  3  2  12 * neodstraňování třísek rukou;  
* nebrždění vřetena se sklíčidlem rukou;  
* nesahání rukou do nebezpečného prostoru za chodu;  
* neponechávání kličky ve vřetenu;  
* dodržování zákazu používat při obsluze stroje rukavic;  
* vhodné ustrojení bez volně vlajících částí, bez obvazu na ruce 
atd.; 

Vrtačky  * zachycení vlasů, skalpování při kontaktu s 
rotujícím vrtákem nebo vřetenem  

2  3  2  12  * použití čepice, šátku správně zavázaného, má-li obsluha dlouhé 
vlasy;  

Vrtačky  * zachycení a vtažení končetiny řemeny při 
přehazování rychlosti  

2  3  2  12  * zakrytování řemenových převodu od el. motoru k vrtacímu 
vřetenu;  
* přehazování řemenů provádět za klidu stroje  

Vrtačky  * zlomení nástroje, náhlý pád vřetena do dolní 
polohy s nárazem vrtáku na obrobek;  
* zasažení obsluhy nástrojem při jeho odmrštění  
* tržné rány, zhmožděniny obsluhy vymrštěním 
zástrčného klíče z upínacího zařízení  

2  2  2  8  * vyvážení zdvihu vřetene, zajištění proti samovolnému posuvu 
vřetena do dolní polohy;  
* používání ostrého vrtáku, vhodné velikosti a druhu;  
* řádné upnutí nástroje, opírání nástroje o dno sklíčidla;  
* řádný technický stav ozubení sklíčidla i kličky;  
* neponechávání kličky ve sklíčidle;  

Vrtačky  * zranění rukou, naražení ruky do frémy vrtačky 
(při vrtání obrubku ve volné ruce, při přidržování 
obrobku a nedostatečně upevněném obrobku);  

2  3  2  12  * zajištění obrobku proti pootočení (nezaručuje-li toto hmotnost 
obrobku);  
* použití vhodného přípravku pro upevnění obrobku;  
* vybavení vrtačky svěrákem;  

Vrtačky  * zranění rukou při neočekávaném uvedení 
drženého obrobku do rotace při srážení hran 
(ostřin);  

2  2  2  8  * ke srážení hran (ostřin) používat kuželových záhlubníků  

Soustruhy 
hrotové  

* zranění očí, popálení očí a obličeje, pořezání 
nechráněných částí těla odlétajícími třískami  

3  3  2  185 * používání ochranných zařízení (krytů) proti odletujícím 
třískám, není-li kryt k dispozici nutno chránit zrak brýlemi nebo 
obličejovým štítkem;  
* správná, optimální volba řezných podmínek, příp. použití 
lamačů třísek k předcházení vzniku nebezp. plynulých třísek;  

Soustruhy 
hrotové  

* pohmoždění rukou popř. nohou způsobené 
pádem obrobku při výměně a upínání, pádem 
upínacího zařízení  

2  2  1  4  * použití vhodných přípravků zejména při manipulaci s těžšími 
upínacími zařízeními a obrobky, správný pracovní postup  

Soustruhy 
hrotové  

* tržné rány, zhmožděniny a jiná zranění obsluhy 
vymrštěním zástrčného klíče z upínacího zařízení;  

2  2  1  4  * správný prac. postup, dodržování zakázaných manipulací  

Soustruhy 
hrotové  

* zranění obsluhy i jiných osob při roztržení tělesa 
sklíčidla  

2  2  1  4  * nepřetěžování, k vyvození větší upínací síly nepoužívání klíče 
se zvětšenou pákou;  
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Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Subsystém Identifikace nebezpečí 
P N H R 

Bezpečnostní opatření 

Soustruhy 
hrotové  

* zachycení rukou, volně vlajícího konce 
pracovního oděvu, neupnutých rukávů, vlasů, šály, 
za prstýnky, řetízky, náramky, hodinky, obvazy na 
rukou apod. rotujícím univerzálním sklíčidlem, 
unášecím srdcem, unášecím kotoučem, upínacími 
úhelníky, případně i nezakrytými hnacími a 
převodovými mechanismy  
* úder rotujícím univerzálním sklíčidlem;  
* zachycení obsluhy rotujícími čelistmi sklíčidla, 
unášecím srdcem;  

2  3  2  12  * při odstraňování třísek používat háčky, smetáky, štětce, 
škrabky;  
* správné ustrojení obsluhy bez volně vlajících částí, v případě 
nebezpečí zachycení vlasů používat čepici nebo správně uvázaný 
šátek;  
* měření a výměnu obrobků provádět za klidu vřetene;  
* použití ochranných odklopných krytů nebo unášecích desek 
rotačního tvaru;  

Soustruhy 
hrotové  

* nežádoucí spuštění soustruhu, ohrožení 
vřetenem, namotání, navinutí volných částí oděvu, 
končetiny obsluhy  

1  2  1  2  * při ručním pojištění páky vřetena proti nahodilému přepnutí z 
nulové polohy;  
* pojištění ruční ovládací páky, mechanickým blokováním nebo 
tvrdší aretace;  

Soustruhy 
hrotové  

* zachycení volného konce prac. oděvu, vlasů 
obsluhy, úder různých částí těla rozkmitaným 
koncem materiálu při obrábění vyčnívajícího 
nechráněného tyčového obrobku  

2  3  2  12  * použití ochranné vodící trubky při obrábění dlouhého materiálu 
(tyčoviny, trubek apod.) k zamezení přístupu k rotujícímu 
obráběnému materiálu, který vyčnívá ze stroje ven z uličky a k 
zabránění ohnutí zpracovávaného materiálu;  

Soustruhy 
hrotové  

* pořezání ruky obsluhy o ostří nástrojů 
(soustružnických nožů) při upínání obrobků, 
výměně, čistění, pořezání o namotanou třísku 
pořezání, bodnutí o ostré hrany a otřepy na 
obrobku;  

2  2  1  4  * udržování pracoviště v čistotě a pořádku, včasné a pravidelné 
odklízení odpadu;  
* používání rukavic (ne však při vlastní obsluze soustruhu)  

Soustruhy 
hrotové  

* pořezání chodidel a prstů nohou ostrými třískami 
(po proříznutí podrážky obuvi), závažné úrazy 
vznikají stykem s dlouhou třískou, možnost 
pořezání kotníku, přeříznutí Achillovy šlachy  

3  3  1  9  * udržování pracoviště v čistotě a pořádku, včasné a pravidelné 
odklízení odpadu, používání rohoží na stanovišti obsluhy;  

Soustruhy 
hrotové  

* zranění rukou obsluhy při nesprávných 
pracovních postupech při leštění a ručním srážení 
hran  

2  3  1  6  * při leštění nedržet smirkové plátno v ruce, ale přichytit jej na 
držák, pilník apod.;  
* dodržování zákazu pilování nebo leštění obrobku s 
vystupujícími částmi, výřezy nebo drážkami.  

Kovoobrábění - 
dílenská 
pracoviště  

* vznik těsných, úzkých profilů, přimáčknutí, 
zachycení, nárazy obsluhy;  

3  2  2  12  * správné prostorové rozmístění strojů (min. průchody 600 mm, 
volný obslužný prostor o šířce 1000 mm);  
* dostatečný prostor potřebný pro uskladnění pomocných 
zařízení, zpracovávaného materiálu i obrobků, a prostor potřebný 
pro manipulaci s těmito předměty;  
* vyznačení komunikací a průchodů;  
* udržování komunikací, průchodů a obslužných prostorů volně 
průchodných a volných, bez překážek, jejich nezastavování 
materiálem, provozním zařízením;  

Kovoobrábění - 
dílenská 
pracoviště  

* rušení obsluhy provozem na sousedních 
pracovištích a přilehlých komunikacích, snížení 
pozornosti, zvyšování únavy, nežádoucí zásah 
obsluhy  

2  2  1  4  * správné umístění stroje tak, aby obsluha nebyla při práci rušena 
provozem na sousedních pracovištích a aby při práci nestála zády 
k hlavní cestě, vede-li tato v bezprostřední blízkosti pracoviště;  
* oddělení pracoviště zástěnami;  

Kovoobrábění - 
dílenská 
pracoviště  

* zakopnutí, pád osoby na rovině  
* zakopnutí, podvrtnutí nohy naražení, zachycení o 
různé překážky, prvky vystupující části z podlahy;  

2  2  2  8  * odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek, o které lze 
zakopnout;  
* potrubí, hadice a elektrické kabely vést tak, aby nepřekážely; v 
místech, kde může dojít při provozu stroje k jejich proražení, 
prodření, poškození tepelným účinkem atp. musí být vhodně 
chráněny;  
* při ukládání potrubí na podlaze se musí brát v úvahu použití 
pevných a nekluzných můstků s úhlem sklonu max 15 st.;  

Kovoobrábění - 
dílenská 
pracoviště  

* uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád 
osoby na podlaze pracovního stanoviště strojů a na 
horizontálních komunikacích,  

2  2  2  8  * rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez 
nerovností, výmolů, udržování, čištění a úklid podlah, včasné 
odstraňování poškozených míst, nerovností apod.;  
* vhodná pracovní obuv;  
* čištění podlah, včasné odstranění nečistot  
* odstraňování odpadu;  

Kovoobrábění - 
dílenská 
pracoviště  

* pád předmětu na obsluhu stroje  1  2  3  6  * dle potřeby zajistit police, stojany a odkládací místa;  
* neukládat nástroje a měřidla do stojanů strojů, na stoly a lože, 
není-li na stroji zvlášť pro to určeno místo;  

Kovoobrábění - 
dílenská 
pracoviště  

* pád, sesutí materiálu, polotovaru, výrobku;  
* vytváření nestabilních stohů;  

2  2  1  4  * materiál, polotovary a výrobky ukládat přehledně, zajišťovat 
jejich stabilitu;  
* nepřekračovat max. stanovené výšky přechodně skladovaného 
materiálu;  
* materiál správně ukládat tak, aby byla zaručena jeho stabilita a 
umožněno pohodlné snímání;  
* obrobky dle potřeby prokládat dřevěnými hranoly;  
* využívat paletizace a kontejnerizace. 
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Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Subsystém Identifikace nebezpečí 
P N H R 

Bezpečnostní opatření 

Kovoobrábění - 
dílenská 
pracoviště  

* píchnutí a pořezání o ostrou hranu odřezku 
plechu na podlaze apod.;  

2  2  2  8  * udržování pořádku;  
* materiál a výrobky ukládat přehledně, zajišťovat jejich 
stabilitu;  

Kovoobrábění - 
dílenská 
pracoviště  

* zachycení, vtažení, navinutí rukavice včetně ruky 
obsluhy  

2  3  2  12  * dodržování zákazu obsluhovat stroje s nechráněnými rotujícími 
částmi (i nástroji) v rukavicích;  

Kovoobrábění - 
dílenská 
pracoviště  

* zasažení pracovníka el. proudem  1  3  3  9  * dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat 
přístupy k el. částem, vyřazovat z funkce zakrytí, uzavření; 
respektovat bezpečnostní sdělení;  
* vyloučení činností, při nichž by se pracovník při činnostech na 
el. zařízení dostal do styku s napětím na vodivé kostře stroje 
nebo nářadí nebo se ho přímo dotkl  
* neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z 
pracoviště a skončení pracovní směny;  
* ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým 
částem el. zařízení před nebezpečným dotykovým napětím na 
neživých částech, před výskytem nebezpečného dotykového 
napětí, izolace; 

Kovoobrábění - 
dílenská 
pracoviště  

* nečekané uvedení stroje do chodu po obnovení 
napětí, zasažení obsluhy pohyblivou částí, 
nástrojem  

1  3  2  6  * funkční a dosažitelný hl. vypínač, central stop, stykače, hlídače 
poklesu tlaku;  
* uvedení vypínače do nulové polohy;  
* ochranné zařízení, ochrana znemožňující uvedení stroje do 
chodu po obnově napětí;  

Kovoobrábění - 
obsluha strojů  

* zasažení obsluhy a pracovníků v okolí stroje 
(zejména soustruhů, svislých frézek, vodorovných 
obrážeček) odletujícími třískami;  
* zranění oka, popálení nechráněných částí těla;  

3  2  2  12  * zřízení krytů pracovního prostoru proti rozletu třísek po stroji a 
okolí;  
* zřízení plent a ochranných plechových zástěn, které zároveň 
zamezí rozstřiku; chladicí kapaliny;  
* používání lamačů třísek, krytů pracovního prostoru;  
* používáníí OOPP k ochraně očí a obličeje;  

Kovoobrábění - 
obsluha strojů  

* odletující třísky a prachové částice vznikající při 
rychlostním obrábění, ohrožení očí a obličeje 
obsluhy  

3  3  2  18  * přednostní používání obličejových štítků, které dokonaleji 
zakrývají obličej a chrání nejen oči, ale celý obličej;  

Kovoobrábění - 
obsluha strojů  

* hromadění třísek, bodná a řezná poranění 
pracovníků ostrými hranami třísek;  

2  2  2 8  * zřízení dřevěných roštů, kanálů, mechanizovaný odsun třísek a 
odpadu;  
* pravidelný a včasný úklid, odstraňování zařízení na propad 
třísek;  

Kovoobrábění - 
obsluha strojů  

* působení prašnosti, rozlet prachových částí, 
usazování prachu;  
* znečistění vzduchu, poškození dýchacích cest;  

1  2  3  6  * napojení stroje na odsávací zařízení;  
* vhodný systém odvádění, shromažďování a likvidace prachu;  

       
Kovoobrábění - 
obsluha strojů  

* zachycení obsluhy, navinutí končetiny, udeření 
uvolněným obrobkem v důsledku nežádoucího 
náhlého uvedení do chodu, nečekaného uvolnění 
obrobku při poklesu upínací síly, nedostatečné 
tuhosti upínacího zařízení  

2  3  1  6  * zakrytí rotujícího upínacího zařízení;  
* hladké povrchy upínacího zařízení, náběhové hrany upínacího 
zařízení;  
* vhodné ustrojení obsluhy;  
* umožnění uzamčení hl. vypínače ve vypnuté poloze;  

Tlakové nádoby 
stabilní  

* poškození nádoby a její výstroje, únik látky, 
nebezpečí popálení, hoření, možnost výbuchu, 
poleptání;  
* destrukce nádoby, tlaková vlna, ohrožení 
mechanickými částmi - jejich vymrštěním, 
vmetením do prostoru;  
* zamoření půdy a vod;  

1  4  3  12  * uvádět do provozu jen nádoby, jejichž stav neohrožuje 
bezpečnost osob a majetku, u nichž byly provedeny předepsané 
stavební a první tlakové zkoušky, výchozí revize a posouzení 
shody, mají předepsanou a úplnou výstroj a příslušenství, včetně 
přezkoušení, 
* provádět pravidelné revize a zkoušky, čištění a údržbu  
* plnit povinnosti provozovatele tj. zejména:  
- vypracovat provozní pokyny,  
- ustanovit zodpovědného pracovníka za provoz nádob,  
- zajistit potřebnou obsluhu a údržbu,  
- zajistit dodržování všech předpisů, pokynů a příkazů,  
- vybavit pracovníky OOPP,  
- vést přesnou evidenci nádob, jejich změn,  
- vést dokumentaci, záznamy o odstranění zjištěných závad  
* obsluhovatel nádoby starší 18-ti let, způsobilý k výkonu 
obsluhy, seznámen a vycvičen k práci obsluhovatele;  
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Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Subsystém Identifikace nebezpečí 
P N H R 

Bezpečnostní opatření 

Tlaková nádoba 
(TNS) vzdušník 
kompresoru 
(vzduch)  

* destrukce tlakového celku TNS s ohrožení osob 
dynamickými účinky kovových částí TNS 
působením tlaku;  

1  4  3  12  * při provozu chránit TNS před poškozením, nezasahovat do 
konstrukce nádoby ani podpěr a patek;  
* nepokládat TNS přímo na plášť, zajišťovat správné postavení a 
zajištění stability TNS;  
* správná funkce výstroje TNS vhodnými, správně volenými a 
umístěnými armaturami (tlakoměrem, pojistným ventilem) a 
jejich správné nastavení (dle pasportu), trvalé udržování ve 
správném funkčním stavu, pravidelné kontroly pojistného ventilu 
a nulování tlakoměru, pravidelné odkalování;  
* zajištění přístupnosti pro obsluhu uzávěrů pojistného ventilu, 
tlakoměru;  
* nezatěžování pojistného ventilu;  
* nenahrazování pojistných ventilů tlakovými spínači v 
případech, kdy zdroj tlaku je vyšší než max. pracovní přetlak 
TNS;  
* zajišťování preventivní údržby, pravidelné kontroly TNS a 
funkce výstroje, pravidelné revize, vedení dokumentace - 
pasportu TNS;  
* odborné provádění oprav TNS;  

Tlaková nádoba 
(TNS) vzdušník 
kompresoru 
(vzduch)  

úraz elektrickým proudem  3  3  2  18  * provozování elektrických zařízení v bezpečném stavu, zejména 
jde o uzemnění proudovou či napěťovou ochranu, správné 
zapojení, krytí, stav vodičů apod.;  

Skladování 
lahví k dopravě 
plynů  

* nebezpečí vyplývající z vlastností plynu;  
* únik hořlavého plynu, výbuch ve směsi se 
vzduchem, požár, popálení osob;  

3  3  2  18  * jsou-li v uzavřeném skladu více než 4 láhve (přepočteno na 
láhve s vnitřním objemem 50 l) na plyny, které spolu tvoří 
výbušnou nebo jinak nebezpečnou směs, skladovat lahve 
odděleně s dostatečným větráním;  
* v otevřených skladech vytvořit pro skladování těchto lahví 
samostatné oddíly, ohraničené alespoň přepážkami z drátěného 
pletiva apod. pro skladování lahví každého druhu plynu zvlášť;  
* podlahy skladů provedeny z nehořlavých a nejiskřivých 
materiálů;  
* na dveřích skladů vyvěsit tabulku s označením druhu plynu, 
zákazu kouření a vstupu s otevřeným plamenem a vstupu 
nepovolaným osobám;  
* ve skladech, kde jsou skladovány společně v jedné místnosti 
plné i prázdné láhve, ukládat láhve odděleně, místa pro uložení 
lahví označit tabulkami: PLNÉ LÁHVE a PRÁZDNÉ LÁHVE;  
* v blízkosti skladu nesmějí být šachty, okna a vstupy do sklepů 
ani jiné podzemní prostory, kam by mohly proniknout plyny těžší 
vzduchu a jejichž větrání je obtížné;  
* ve skladu lahví s hořlavými a hoření podporujícími plyny, 
popř. i před vchodem umístit vhodné hasicí přístroje  
* ve skladu a do vzdálenosti nejméně 5 m od skladu lahví 
neukládat hořlavé látky a provádět práce s otevřeným ohněm bez 
povolení;  
* láhve ve skladu zabezpečovat vhodným způsobem proti 
převržení;  
* láhve neskladovat společně s žíravinami;  
* prázdné láhve skladovat za stejných podmínek jako plné láhve, 
nepřekračovat max.počet lahví;  
* u skladu v jeho bezprostřední blízkosti zvláštní prostor 
(místnost nebo skříň), ve kterém uskladnit podle charakteru 
plynů OOPP, prostředky první pomoci, jedovatost zneškodňující 
látky a neutralizační prostředky a náhradní díly;  

Zacházení a 
manipulace s 
lahvemi  

* záměna lahví  3  3  2  18  * znalost označení lahví podle druhu (vlastností) plynu nebo 
směsí plynu; 

Zacházení a 
manipulace s 
lahvemi  

* pád láhve, naražení zhmoždění končetiny při 
manipulaci s lahvemi  

3  3  2  18  * při manipulaci s láhvemi postupovat opatrně tak, aby nedošlo k 
jejich pádu a poškození;  
* chránit láhve před nárazem, pádem; neházet s nimi;  
* přenášet láhve o celkové hmotnosti větší než 50 kg (včetně) 
nejméně dvěma muži, doporučuje se používat vhodných 
pomůcek a prostředků pro tento účel upravených (držáky, pouta, 
odpružené vozíky apod.);  
* zajišťovat provozní, zásobní i prázdné láhve vhodným 
způsobem proti převržení a pádu, k tomu používat řetízků, 
třmenů, objímek, stojanů apod.;  
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Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Subsystém Identifikace nebezpečí 
P N H R 

Bezpečnostní opatření 

Doprava lahví 
silničními 
vozidly  

* nebezpečí vyplývající z vlastností plynu (únik 
plynu) a případné destrukce láhve při dopravě lahví 
vozidly  

3  3  2  18  * lahve nedopravovat společně se žíravinami, uloženými v 
rozbitných obalech (např. skleněných balónech), kyslík 
nedopravovat společně s mastnými látkami (např. mazadly, tuky 
apod.);  
* lahve nedopravovat společně s hořlavými kapalinami;  
* láhve na vozidle zajistit proti samovolnému pohybu ve všech 
směrech a proti poškození;  
* nepoužívat k přepravě neoznačené, neodpružené a sklopné 
dopravní prostředky a osobní automobily;  
* při dopravě láhve umístit tak, aby ventily všech lahví byly na 
téže straně a přístupné;  
* láhve plné i prázdné dopravovat jen s uzavřenými ventily a 
našroubovanými ochrannými kloboučky (neplatí pro dopravu 
lahví s medicinálními plyny zdravotních přístrojů v záchranných 
a sanitních vozech a pro jiné zvláštní případy, kdy je zpravidla 
nutné při dopravě odebírat z nádoby plyn);  
* před dopravou lahví na jedovaté, žíravé a hořlavé plyny s 
výjimkou acetylénu a vodíku, musí mít každá přípojka lahvového 
ventilu našroubovanou závěrnou matici;  
* při dopravě lahví nebezpečnými plyny (včetně plynů hoření 
podporujícími) musí náklad doprovázet osoba, která prokazatelně 
zná vlastnosti přepravovaného plynu a která dovede s nádobami 
zacházet;  
* při dopravě mít k dispozici dostatečný počet záslepek, příslušné 
těsnění, potřebné nářadí a ochranné prostředky pro případ 
nehody a OOPP;  

Ruční 
manipulace  

* pád osoby při chůzi a přenášení břemen ve 
skladovacích prostorách, po zakopnutí o překážku, 
uklouznutí, klopýtnutí, podvrtnutí nohy;  
* zranění rukou po nárazu na podlahu při pádu;  
* naražení a pád pracovníka na dopravní 
prostředek, na manipulační zařízení, na uložené 
předměty;  

2  2  2  8  * manipulační plochy udržovat čisté, rovné (bez zmrazků, bláta, 
olejových skvrn, děr apod.), odstraňovat kluznost venkovních 
ploch v zimním období (odstraňování sněhu, námrazy, 
protiskluzový posyp);  
* udržovat podlahy skladovacích ploch, uliček a komunikací v 
řádném stavu, poškozené povrchy neprodleně opravit;  
* rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, komunikací, 
ložných ploch vozidel, manipulačních prostor,  
* pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek (např. 
vyčnívající poklopy, víka, rohože, stupně, prahy, hadice, kabely a 
pohyblivé el. přívody, kotevní šrouby atd.)  

Ruční 
manipulace  

* pád břemene na pracovníka, zasažení pracovníka 
pádem břemene, pohybujícím se břemenem;  
* pád skladovaného a manipulovaného materiálu 
na pracovníka,zasažení pracovníka materiálem v 
důsledku ztráty stability stohované manipulační 
jednotky (stohu, hranice) a kusového materiálu  

2  2  2  8  * dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného nežádoucího 
pohybu břemene a pod břemenem, zejména nezdržovat se v 
bezprostřední blízkosti zdviženého břemene;  
* dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování 
předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu;  
* dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po 
navršeném materiálu;  
* při přemísťování břemen vysokozdvižnými vozíky, popřípadě 
jinými zdvihacími manipulačními zařízeními vyloučit přítomnost 
pracovníků na břemeni a v pásmu jeho možného pádu; 
nepřecházet pod zdviženým břemenem;  
* nepřidržovat břemeno v průběhu manipulačních prací 
vysokozdvižným vozíkem;  
Dále je nutno respektovat mezinárodní manipulační značky 
vyjadřující správný a bezpečný způsob manipulace např.: 
"TĚŽIŠTĚ"; "NEPOUŽÍVAT HÁKŮ"; "MÍSTO ZAVĚŠENÍ"; 
"HMOTNOST LIMIT STOHOVÁNÍ", "OMEZENÍ POČTU 
VRSTEV VE STOHU", "NESTOHOVAT  

Ruční 
manipulace  

* pád, převržení, sesunutí kusového materiálu na 
osobu;  
* nežádoucí změna polohy materiálu (pád, sesutí, 
posunutí, sklopení , skutálení apod. kusového 
materiálu)  

2  2  2  8  * zajištění stabilní polohy materiálu, jeho uložení na širší plochu;  
* zajištění materiálu vhodnými pomůckami, které vyloučí 
sesunutí nebo pád a převržení;  
* při ručním ukládání kusového materiálu pravidelných tvarů jej 
skladovat jen do výše ramen, popř. hlavy (max. výše 2 m), při 
zajištění jeho stability provázáním;  
* zajištění kusového materiálu podložkami, zarážkami, opěrami, 
stojany, klíny, provázáním zejména materiálu skladovaného 
nastojato, na užších hranách, trubek, rour, svazků a kotoučů atp.  
Pomůcky musí být dobře uchopitelné, upravené, seřízené podle 
hmotnosti břemene, resp. podle jeho tvaru a velikosti  
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Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Subsystém Identifikace nebezpečí 
P N H R 

Bezpečnostní opatření 

Ruční 
manipulace  

* pád břemene na nohu, naražení břemenem;  
* zhmoždění a naražení rukou a nohou při 
vysmeknutí a vyklouznutí břemene z ruky;  

2  2  1  4  * před zahájením manipulace zkontrolovat stav (pevnost, 
soudržnost, fixaci) přepravních obalů;  
* správné způsoby ruční manipulace;  
* správné uchopení břemene;  
* zajištění pevného uchopení břemen, použití uchopovacích 
otvorů, držadel;  
* kontrola stavu uchopovacích prvků před manipulací;  
* použití držadel apod. pomůcek usnadňujících uchopení;  

Ruční 
manipulace  

* přiskřípnutí prstů, přiražení ruky pracovníka  2  2  1  4  * předměty, které na sebe při skladování těsně doléhají a nemají 
části umožňující bezpečné uchopení (oka, držadla apod.),ukládat 
na podkladech. (jako podkladů nepoužívat kulatiny);  
* při ruční manipulaci s těžšími předměty používat vhodných 
pomůcek, ručního nářadí (např. kolečkových zvedáků)  

Ruční 
manipulace  

* přetížení a namožení;  
* natržení nebo natažení svalů a šlach paží 
následkem fyzického přetížení a nepřiměřené 
námahy;  
* natržení svalů a šlach při náhlých prudkých 
pohybech prochladlých nerozhýbaných svalů, 
zejména spojených s vysokým zatížením;  

  

2  3  2 12 * informace pracovníků o všech opatřeních, která mají být 
učiněna v oblasti bezpečné manipulace s břemeny, zejména o 
hmotnosti břemene a o těžišti na nejtěžší straně, je-li hmotnost 
břemene rozložena nerovnoměrně;  
* výcvik a školení pracovníků o správných způsobech a 
postupech manipulace;  
* správné způsoby ruční manipulace;  
* nepřetěžování pracovníků, dodržování hmotnostního limitu 50 
kg;  
* při navrhování manipulační jednotky určené pro ruční 
manipulaci řešit současně i počet pracovníků s ohledem na tvar, 
hmotnost, rozměry (zejména délku) a v případě, že manipulaci 
bude provádět více pracovníků určit vedoucího práce, který bude 
práci celé skupiny řídit a koordinovat;  
* vybavení pracoviště vhodnými pracovními pomůckami 
např.sochory, páčidly, samosvornými a jinými kleštěmi, stojany, 
seřizovatelnými popruhy, vozíky, přepravky, koše, klece, 
polohovadla, válečky, skluzy apod.;  

Ruční 
manipulace  

* poškození páteře při dlouhodobějším zvedání a 
manipulaci s břemeny v nevhodné poloze;  
Poškození páteře může nastat zejména v případech 
je-li břemeno:  
- příliš těžké nebo příliš velké,  
- neskladné nebo obtížně uchopitelné,  
- nestabilní, nebo jeho obsah má tendenci se 
přemisťovat,  
- umístěné v takové poloze, že je třeba je držet či s 
ním manipulovat daleko od těla, s nakláněním či 
vytáčením trupu,  
- je pravděpodobné,že díky jeho obrysům a nebo 
konzistenci může způsobit pracovníkům úraz, 
zejména v případě srážky.  
Riziko poškození páteře může nastat, je-li fyzická 
námaha:  
- přílišná,  
- dosahována pouze otáčením trupu,  
- je pravděpodobné, že bude mít za následek 
prudký pohyb břemene,  
- vykonávána tělem v nestabilní pozici  
* poranění kloubů prudkým, nekoordinovaným 
pohybem;  
* postupné k poškození kosterního aparátu, svalů, 
vazů i cév;  
* akutní nebo chronické poranění kostry, 
projevující se lumboischiatickými bolestmi v 
křížové části páteře (často následkem zvedání 
břemen s ohnutými zády)  

2  3  1  6  * výcvik a školení pracovníků o správných způsobech a 
postupech manipulace;  
* dodržování zásad bezpeč. a zdraví nezávadného způsobu 
manipulace, pokud možno v poloze bez ohnutých zad;  
* správné pohyby při manipulaci, (např. břemeno držet blízko 
těla, zvedání neprovádět trhavými pohyby, manipulace provádět 
pokud možno v poloze bez ohnutých zad apod.);  
* zajištění dostatečného prostoru, zejména ve vertikálním směru;  
* zajistit, aby podlaha nebo opora nohou byla stabilní;  
* udržování rovné a nekluzné podlahy;  
* používání vhodné pracovní obuvi;  
* zajišťovat manipulaci v bezpečné pracovní výšce a vhodné 
úrovni a umožnit, aby pracovník mohl zaujmout správnou polohu 
v bezpečné výšce;  
* zajišťovat přiměřený, popř. častější a dostatečný tělesný 
odpočinek a přestávky na zotavení v případě, že fyzická námaha 
je příliš častá nebo příliš dlouho trvající, zejména s přihlédnutím 
k zatížení páteře;  
* pokud možno vyloučit činnost, při které pracovník nemůže 
změnit pracovní tempo;  
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Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Subsystém Identifikace nebezpečí 
P N H R 

Bezpečnostní opatření 

Ruční 
manipulace  

* pád břemene na pracovníka, přiražení rukou a 
nohou k úložné ploše;  
* přiražení břemenem v případě, kdy pracovník 
ponechá končetinu pod břemenem nebo mezi 
částmi břemene, mezi břemenem a pevnou 
překážkou, při posunování a válení břemene 
(přiražení břemenem vzniká nejčastěji při svislém 
ukládání břemene);  
* ztráta soudržnosti a rozpadnutí křehkého 
nesoudržného břemene, pád na nohu;  

3  2  2 12 * zajištění pohybové koordinace řízením manipulačních prací 
určeným pracovníkem v případě manipulace s břemenem více 
pracovníky současně;  
* používání vhodných manipulačních pomůcek (pásů, popruhů, 
vodících lišt, manipulačních kleští, svěrek, přísavek, podsuvných 
válečků, kolečkových zvedáků atd.);  
* zajištění pevného uchopení břemen, využití uchopovacích 
otvorů, držadel;  
* kontrola stavu břemene, příp. zabezpečení poškozeného 
břemene před ruční manipulací;  
* dodržování zákazu používání nevhodných, poškozených a 
opotřebovaných pomůcek;  
* pokládání těžších předmětů bez manipulačních pomůcek na 
podložky (proklady) vysoké alespoň 30 mm tak, aby mezi 
břemenem a úložnou plochou zůstala bezpečnostní mezera pro 
vsunutí prstů resp. vytažení ruky (prstů), aby nedocházelo ke 
skřípnutí nebo přiražení rukou k úložné ploše a podkladu;  
* připravit předem podklady (použít podložek, prokladů);  
K nebezpečným zatížení svalů a páteře dochází zpravidla při 
okamžitých max. zatíženích. Zaměstnanci na to doplácejí 
nemocemi pohybového ústrojí a úrazy páteře. Dochází zpravidla 
k velkému zatížení meziobratlových plotének (proto je důležité 
chránit si páteř, zvláště u dospívajících osob, jejichž organismus 
se vyvíjí)  

Ruční 
manipulace  

* pořezání rukou, píchnutí, bodnutí, odření;  
* zranění o povrch břemene v důsledku bodnutí či 
pořezání, o hrany, otřepy, hřebíky, páskovací 
plech, poškozený obal, třísky apod.  

2  2  2  8  * úprava břemene, odstranění hřebíků, ostrých hrotů, hran;  
* úprava břemene, chránění ostrých hrotů, hran a jiných 
nebezpečných částí;  
* vyloučení manipulace s poškozenými obaly, s naštípnutými 
prkny apod.;  
* používání rukavic odolných proti mechanickému poškození 
(pořezání, píchnutí apod.)  

Ruční 
manipulace  

* provádění manipulačních prací v prostorově 
stísněných prostorách;  
* přiražení prstů, ruky, lokte apod. při manipulaci 
přiražení končetiny k okolním předmětům, 
konstrukcím apod.;  

2  2  2  8  * zajištění dostatečného manipulačního prostoru, udržování 
pořádku, odklízení odpadu;  
* při ukládání břemen připravit předem podklady (použít 
podložek, prokladů o výšce min. 3 cm)  

Skladovací 
regály  

* pád materiálu z regálové buňky a zasažení 
pracovníka  

1  2  1  2  * zajištění správného uložení břemene na podlahu regálu (na širší 
plochu, bez přesahu přes přední okraj podlahy regálu apod.);  
* podle potřeby a druhu materiálu fixace a zajištění materiálu 
proti pádu;  
* zajištění stability každého druhu materiálu uládaného do 
regálu;  

Skladovací 
regály  

* zakopnutí, naražení osoby o konstrukci regálu a 
uložený materiál  

2  2  2  8  * udržování volného přístupu, příp. příjezdu k regálům tak, aby 
nebylo bráněno ukládání a vyjímání manipulačních jednotek a 
materiálu;  
* šířka uliček mezi regály a stohy odpovídá způsobu ukládání 
materiálu a je široká nejméně 0,8 m pro ruční obsluhu; šířka 
uličky pro průjezd dopravních vozíků je alespoň o 0,4 m větší 
než nejvyšší šířka vozíků nebo nákladů;  

Skladovací 
regály  

* zřícení a pád regálu  1  3  2  6  * zajištěna trvalá stabilita regálu (regálů prázdných, částečně 
zaplněných i zcela zaplněných); podle konstrukce regálu 
provedeno jeho kotvení, zavětrování ap.;  
* nezajišťování stability regálu pouhým vzájemným opřením, 
popř. opřením o konstrukce;  
* po každém přemístění a přestavení regálu v pravidelných 
lhůtách regály překontrolovány, zda odpovídají příslušné 
dokumentaci, tuhosti spojů, svislosti a vodorovnosti;  
* označení nosnosti regálových buněk a počtem buněk ve sloupci 
(nebo nosností regálového sloupce); nosnost prokázána;  
* nepřetěžovat regály;  
* břemena ukládat do regálových buněk rovnoměrně, lehčí do 
vyšších buněk, těžší do dolních apod.;  
* dodržován zákaz šplhání po regálu, vstupování do regálu a na 
něj (kromě mimořádných případů oprav a pod.)  

Zakružovačky  * opačné vložení plechu do válců, vyhození a pád 
plechu - zasažení obsluhy a zranění dolních 
končetin  

1  2  1  2  * označení směru ohýbaného plechu na ovládacím panelu  
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Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Subsystém Identifikace nebezpečí 
P N H R 

Bezpečnostní opatření 

Zakružovačky  * vtažení prstů nebo ruky obsluhy (popř. části 
pracovního oděvu) do sbíhavého prostoru mezi 
zakružovacími válci při manipulaci s materiálem 
(tabulemi plechu, pásovinou nebo tyčovým 
materiálem) a při jeho vsunování mezi válce resp. 
kladky nebo podpírání  

2  3  2  12  * instalované zařízení nouzového zastavení válců (lankové 
vypínání, tlačítka nouzového vypínání, vypínací mřížky);  
Pozn.: Zakružovačky, které jsou vybaveny stop tlačítkem nebo 
jiným zařízením pro rychlé zastavení jejich chodu (např. 
vypínání mřížkou ovládanou koleny obsluhy) musí mít zařízení, 
umožňující okamžité částečné pootočení válců;  
* funkční, spolehlivý a účinný brzdící zařízení;  
* upnutý pracovní oděv (rukávy);  

Zakružovačky  * nekontrolovatelný pohyb vyklápěcí hlavy, 
zasažení obsluhy při snímání zkruženců - 
pohmožděniny, zlomeniny končetiny  
* zasažení obsluhy pohybem vyklápěcí hlavy při 
vstupu do nebezpečného prostoru  

1  3  2  6  * možnost zajištění vyklápěcí hlavy v dolní a horní poloze;  

Zakružovačky  * chybějící blokace vzájemných pohybů snímacího 
mechanismu, vyklápěcí hlavy vyvažování 
způsobující obtížné snímání zkruženců a činností s 
tím spojených ;  
* zachycení, vtažení končetin obsluhy mezi válce;  
* pád zkruženců na obsluhu  

1  3  2  6  * vzájemné blokování snímacího mechanismu, vyklápěcí hlavy;  
* správné pracovní postupy;  

Zakružovačky  * nežádoucí změna polohy válců při zatížení, náraz 
zakružovaného plechu do otáčejících se válců, 
náraz obsluhy na hranu plechu  

1  2  1  2  * zajištění mechanismu přesouvání válců;  

Zakružovačky  * vypadnutí materiálu ze závěsných prostředků při 
vkládání materiálu (plechu) do válců, náraz plechu 
do válců;  
* pád manipulovaného materiálu na dolní 
končetiny pohmožděniny, zlomeniny;  

2  3  2  12  * kompetentní činnost vazačů při zavěšování a vázání plechu;  
* správné pracovní postupy, koordinace, souhra a dokonalá 
povelová činnost zakládajícího pracovníka a obsluhy stroje  

Ohýbačky  * přiblížení se a zásah obsluhy v nebezpečném 
prostoru a následné zachycení, vtažení, zhmoždění, 
zlomení horní končetiny  

1  3  1  3  * zakrytování všech převodových točivých částí - částí 
vytvářejících rotační pohyb otáčejícího převodového ústrojí 
apod.  

Ohýbačky  * pohyb spodní čelisti - zasažení obsluhy 
ohýbaným materiálem, náraz, tržné rány při 
vkládání materiálu mezi ohýbací čelisti  

3  2  2  12  * půdorysné výstražné označení nebezpečného prostoru;  
* dodržování zákazu nebezpečného přidržování plechu při 
upínání;  

Ohýbačky  * pohyb, přestavování horní a dolní čelisti, vyjetí 
čelistí z vedení frémy;  
* pád čelisti o velké hmotnosti, navození 
havarijního stavu stroje  

1  3  1  3  * funkční koncové vypínače svislých pohybů;  

Ohýbačky  * ztráta spolehlivé funkce brzdy, nezastavení stroje 
v požadované poloze  
* zachycení, vtažení, přiskřípnutí končetin obsluhy  

2  2  2  8  * kontroly seřízení brzdy (1 x za 2 roky nebo vždy při zjištění 
špatné funkce brzdy);  

Ohýbačky  * neznalost technického stavu stroje, větší 
pravděpodobnost vzniku havarijního stavu  

2  2  2  8  * pravidelné kontroly;  
* vedení záznamníku o kontrolách a údržbě stroje;  

Strojní tabulové 
nůžky  

* přetížení, poškození stroje, příp. vznik el. 
oblouku a popálení obsluhy;  

2  1  2  4  * označení nůžek max. tloušťkou stříhaného materiálu v mm;  
* neohýbání materiálu o tloušťce větší než je přípustné a 
umožňuje konstrukce nůžek (dle označení);  
* pojistka proti přetížení;  

Strojní tabulové 
nůžky  

* práce na nůžkách nepovolanou osobou  1  2  1  2  * možnost uzamčení hlavního vypínače nůžek ve vypnuté 
poloze;  
* zamykání hlavního vypínače;  

Strojní tabulové 
nůžky  

* řezné rány rukou, ustřižení prstů ve střižném 
prostoru nůžek (nebezpečná střižná místa pod 
nožem, nebezpečná tlačná místa pod patkami 
přidržovači);  

2  4  1 8  * ochrana proti možnosti ohrožení rukou obsluhy nožem, 
přidržovačem, instalace a používání ochranných systémů pevné a 
pohyblivé kryty popř. dvouruční spouštění, světlená clona;  
* pevné ochranné kryty musí uzavírat přístup k střižným 
nožům,velikost vylehčovacích a průhledových otvorů musí 
znemožňovat vsunutí prstů do střižného prostoru;  
* boční kryty otočné v pevných závěsech k zabránění volného 
přístupu mezi oba nože a pod krajní patky přidržovače (pokud 
není z boku nůžek tento přístup zamezen již jejich bočnicí);  

Strojní tabulové 
nůžky  

* přiražení a zhmoždění rukou plechem při ruční 
manipulaci s plechem na přední straně nůžek v 
průběhu střihu nebo jeho přípravě a manipulace, 
např. nakládání tabule plechu na stůl nůžek, 
otáčení plechu, jeho ustavování na dorazy nebo na 
trysku, zasunování do střihu, přidržování a 
vybírání materiálu na přední straně nůžek;  

3  3  1  9  * mechanizace ručních manipulací, použití účelných a účinných 
pomůcek, správné uchopení plechu;  
* provedení drážek ve stole nůžek pro snížení možnosti poranění 
rukou při manipulaci se stříhaným materiálem;  

Strojní tabulové 
nůžky  

* pořezání o ostré hrany plechu při ruční 
manipulaci s plechem;  

3  2  1  6  * použití ochranných rukavic;  
* správný úchop a držení plechu;  
* dle potřeby odstranění ostrých částí, otřepů apod.;  
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Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Subsystém Identifikace nebezpečí 
P N H R 

Bezpečnostní opatření 

Strojní tabulové 
nůžky  

* zranění (pořezáním, pádem plechu) pracovníka 
při vstupu na zadní stranu nůžek za jejich chodu, 
např. při odebírání nastříhaných polotovarů a 
odpadu;  

2  3  2  12  * dodržování zákazu vstupu na zadní stranu nůžek v době chodu 
hnacího motoru;  
* umístění tabulky s vyznačením tohoto zákazu na vhodném 
místě u nůžek;  
* včasný uklid odpadu za vypnutého stavu nůžek a uzamčení hl. 
vypínače;  

Mechanické 
lisy  

* nedostatečné pohybové a manipulační prostory 
pro provádění údržby. montáží a demontáží stroje a 
jeho částí, zasažení pracovníka padajícími 
součástmi;  
* zranění o povrch částí stroje;  

3  3  1  9  * dodržení světlé šířky manipulačních a pracovních prostor;  
* výstražné bezpečnostní značení;  
* zřízení bezpečných sestupů se zábradlím apod.  

Nebezpečné 
látky  

* nebezpečné působení žíravin (kyselin a louhů) 
bez ohledu na druh, teplotu, koncentraci a délku 
působení) na pokožku, očí a sliznice (obzvlášť 
nebezpečné je zasažení očí), zasažení zásadami je 
nebezpečnější (vzniká kolikvační nekróza - tkáň je 
rozbředlá) než kyselinami (koagulační nekróza - 
různě zbarvený příškvar);  
 

 

1  1  1  1  Obecné zásady první pomoci  
První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, která 
slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. 
Součástí první pomoci jsou i technická opatření (vypnutí 
elektrického proudu, vyproštění, zastavení chodu stroje a pod.). 
Pro účinnou první pomoc musí být na místě potřebné prostředky 
a pomůcky - voda, která je nejdůležitějším prostředkem pro 
přerušování expozice a musí ji být dostatek. Dále to jsou 
přikrývky nebo jiné textilní materiály, umožňující ochranu 
postiženého před prochladnutím a úpravu polohy postiženého. 
Další pomůcky jsou součástí lékárničky, jež musí být pohotově 
na místě práce s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 
a jejíž obsah se řídí druhem látky, s níž se pracuje.  
 
Bezpečnostní opatření:  
* výběr zaměstnanců, lékařské prohlídky;  
* odborná způsobilost, seznámení zaměstnanců s účinky a 
vlastnostmi látek;  
* zabránění přímého kontaktu pokožky s nebezpečnými látkami;  
* přidělení a používábí OOPP pro běžné použití při zasažení 
žíravinami: gumové rukavice, gumová zástěra, gumové holinky, 
ochranné brýle, ochranný obličejový štít, kyselinovzdorný oděv, 
maska s filtrem proti kyselým parám a plynům;  
* OOPP pro použití při havarijních případech - žíraviny :  
rukavice z chlorprenového kaučuku, gumová zástěra s krčním 
krytem, úplný ochranný oblek, těžký dýchací přístroj;  
* používat specifické OOPP, speciální rukavice a návleky, 
zástěry, obuv apod., např. odolné proti žíravinám (kyseliny, 
louhy), ředidlům, rozpouštědlům, petrochemickým produktům;  
* ochrana očí popř. celého obličeje OOPP (brýle, obličejový štít), 
ochrana dýchadel;  
* zajištění větrání, čerstvý vzduch;  
*v případě alergických reakcí vyhledat lékaře, dle zkušeností je 
nejlépe včas změnit pracovní zařazení zaměstnance;  
* dodržovat zásady osobní hygieny (nejíst, nepít, nekouřit);  
* respektovat označení a pokyny výrobců na balení a obalech 
těchto látek, např. "Nedýchat výpary", "Jedovaté při vdechnutí", 
"Pozor na potřísnění pokožky", "Pozor, hořlavá kapalina" a další 
informace (včetně informací v bezpečnostních listech apod.);  
* včasný úklid uniklých, vylitých, rozsypaných látek;  
* proškolení zaměstnanců o účincích používaných látek;  
* dozor při práci, řádná kontrola vedoucími zaměstnanci;  

Elektrická 
zařízení - úraz 
el. proudem  

úrazy následkem zasažení pracovníků el. proudem 
při běžné činnosti, zpravidla dotyk na nekryté, či 
jinak nezajištěné živé části el. zařízení, např. při 
obsluze a činnostech na el. zařízeních pracovníky 
seznámenými a poučenými, úlek při průchodu el. 
proudu tělem postiženého, následně pád z výšky 
apod.  

2  1  3  6  * vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající 
práce v blízkosti el. zařízení dostal do styku s živými částmi pod 
napětím;  
* zabránění neodborných zásahů do el.instalace;  
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - 
výchozí revize, pravidelné revize , pravidelný odborný dohled 
pověřeným elektrikářem ( prohlídky, a odstraňování závad);  
* nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu 
polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v 
blízkosti el. vedení a zařízení;  
* vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení prac. doby 
(požární nebezpečí) a dodržování provozních podmínek 
nepřetržitě provozovaným topidlům a zdrojům el. vytápění  
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Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Subsystém Identifikace nebezpečí 
P N H R 

Bezpečnostní opatření 

Elektrická 
zařízení – úraz 
el. proudem  

dotyk osob s živými částmi tj. přímý dotyk s 
částmi, které jsou pod napětím nebo s částmi, které 
se staly živými následkem špatných podmínek, 
zvláště jako :  
- výsledek poruchy izolace (nepřímý dotyk), 
nedokonalá ochrana před úrazem el. proudem 
neživých částí ( např . dříve nulování, zemnění),  
- neodpovídající stupeň ochrany před dotykem 
(nahodilým, neúmyslným, svévolným) vyplývající 
z příslušných předpisů,  
- vadné funkce el. výstroje (výzbroje), chybějící 
jištění el. výstroje (výzbroje)např. částí el. zařízení, 
pracovních strojů apod.;  
- při nechráněných živých částech např. v 
otevřeném rozvaděči, poškozené části el. instalace, 
demontované kryty apod.,  
- přístupné živé části el. zařízení v důsledku 
mechanického poškození např. rozváděče apod.  

2  1  3  6  * dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat 
přístupy k el. částem, vyřazovat z funkce ochranné prvky zakrytí, 
uzavření; respektovat bezpečnostní sdělení;  
* vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající 
práce v blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi pod 
napětím,  
* odborné připojování a opravy přívodních a prodlužovacích 
šňůr, ověřování správnosti připojení, používání odpovídajících 
šňůr a kabelů s ochranným vodičem, (vždy provádí elektrikář 
min. § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb. tj. pracovník znalý s vyšší 
kvalifikací);  
* spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s 
ochranným vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při 
vytržení byl přerušen jako poslední;  
* zabránění neodborných zásahů do el.instalace;  
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - 
výchozí revize, pravidelné revize (viz ČSN 33 1500), pravidelný 
odborný dohled pověřeným elektrikářem ( prohlídky a 
odstraňování závad);  
* dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem kovových 
konstrukcí, objektů zábradlí, lešení apod. na pracovištích;  
* šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s 
el.zařízeními, vypínání, zapínání do zásuvek apod., šetrné 
zacházení s kabely a přívod. šňůrami;  
* před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým 
přívodem spotřebič bezpečně odpojit vytažením vidlice ze 
zásuvky (neplatí pro spotřebiče, které jsou k tomu účelu zvlášť 
konstruovány a uzpůsobeny);  
* vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, používat je jen v 
nejnutnější délce; nepoužívat prodlužovací přívody s vidlicemi 
na obou stranách;  
* přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el. zařízení o jeho 
řádném stavu ( řádná kontrola );  
* nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu 
polohu, dodržovat zákaz, resp. dodržovat podmínky pro práce v 
blízkosti el. vedení a zařízení;  

Elektrická 
zařízení - úraz 
el. proudem  

dotyk cizích vodivých předmětů (hadic, potrubí, 
kovových konstrukcí) s el. vodiči při manipulaci, 
při vztyčování a přemísťování tyčových předmětů 
(lešení), jednoduchých žebříků, výsuvných žebříků 
v blízkosti venkovního el. vedení  

2  2  3  12  * nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu 
polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v 
blízkosti el. vedení a zařízení;  
* dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního 
el. vedení vn a vvn;  

Elektrická 
zařízení - úraz 
el. proudem  

nahodilý dotyk s živými nebo neživými částmi 
elektrických zařízení  

1  1  4  4  * vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající 
práce v blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi pod 
napětím;  
* provedení opatření pro ochranu před úrazem el. proudem 
neživých částí ( při kontaktu pracovníků s neživými částmi, na 
nichž je v případě poruchy napětí (napětí na vodivé kostře stroje 
nebo nářadí);  
* zabránění neodborných zásahů do el. instalace;  
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - 
výchozí revize, pravidelné revize pravidelný odborný dohled 
pověřeným elektrikářem ( prohlídky, a odstraňování závad);  
* přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el. zařízení o jeho 
řádném stavu ( řádná kontrola );  
* nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu 
polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v 
blízkosti el. vedení a zařízení;  
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Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Subsystém Identifikace nebezpečí 
P N H R 

Bezpečnostní opatření 

Elektrická 
zařízení - úraz 
el. proudem  

záměna fázového a ochranného vodiče při 
neodborném připojení přívodního vedení - šňůry a 
neověření správnosti připojení, při neodborné 
opravě přívodní šňůry, při použití prodlužovací 
šňůry bez ochranného vodiče nebo s přerušeným 
ochranným vodičem a dále při nerespektování 
barevného označení vodičů;  

2  1  3  6  * odborné připojování a opravy přívodních a prodlužovacích 
šňůr, ověřování správnosti připojení, používání odpovídajících 
šňůr a kabelů s ochranným vodičem (vždy provádí elektrikář 
min. § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb. tj. pracovník znalý s vyšší 
kvalifikací);  
* respektovat barevné označení vodičů;  
* zabránění neodborných zásahů do el.instalace;  
* udržování el. kabelů a el. přívodů ( např. proti mechanickému 
poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné 
kontroly prozatímního el. zařízení;  
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - 
výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled 
pověřeným elektrikářem ( prohlídky, a odstraňování závad);  
* vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, používat je jen v 
nejnutnější délce; nepoužívat prodlužovací přívody s vidlicemi 
na obou stranách;  

Elektrická 
zařízení - úraz 
el. proudem  

vytržení přívodní šňůry nešetrnou, nežádoucí nebo 
zakázanou manipulací pracovníky  

2  1  3 6  * spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s 
ochranným vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při 
vytržení byl přerušen jako poslední;  
* šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami na stavbě;  
* udržování el. kabelů a el. přívodů ( např. proti mechanickému 
poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné 
kontroly prozatímního el. zařízení  
* šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s 
el.zařízeními, vypínání, zapínání do zásuvek apod.;  

Elektrická 
zařízení - úraz 
el. proudem  

porušení izolace připojených pohyblivých přívodů 
(prodření, proseknutí a jiného mechanického 
poškození izolace na holý vodič) následkem 
vystavení nebezpečí mechanického poškození 
(chybné uložení nebo nesprávné používání)  

2  1  3  6  * šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami na stavbě;  
* dodržovat zákaz vedení el. přívodních kabelů po komunikacích 
a tam, kde by mohlo dojít k jejich poškození staveništním a 
jiným zařízením;  
* udržování el. kabelů a el. přívodů ( např. proti mechanickému 
poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné 
kontroly prozatímního el. zařízení;  
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - 
výchozí revize, pravidelné revize , pravidelný odborný dohled 
pověřeným elektrikářem ( prohlídky a odstraňování závad);  
* dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem kovových 
konstrukcí, objektů zábradlí, lešení apod. na pracovištích;  
* šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s 
el.zařízeními, vypínání, zapínání do zásuvek apod.;  

Elektrická 
zařízení - úraz 
el. proudem  

poškození, porušení izolace vodičů, kabelů 
šňůrových vedení (při bouracích pracích, 
zatloukání předmětů do zdí, tyčí do země)  

2  1  3  6  * zvláštní opatření k ochraně el. vedení a bezpečnosti osob dle 
charakteru pracovní činnosti;  
* udržování el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, 
pravidelné revize ,  
pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem ( prohlídky, 
a odstraňování závad);  
* ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým 
částem el. zařízení před nebezpečným dotykovým napětím na 
neživých částech, před výskytem nebezpečného dotykového 
napětí, před škodlivým účinkem el. oblouku, před nežádoucím 
vniknutím cizích předmětů, vody, vlhkosti, plynů, prachů, par do 
el. zařízení, zejména v místech hořlavých prachů;  

Elektrická 
zařízení - úraz 
el. proudem  

nežádoucí přiblížení osoby k vodičům el. 
venkovního vedení (i při manipulaci s mechanismy 
a jinými zařízeními v blízkosti el. zařízení)  

2  1  3  6  * dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního 
el. vedení vn a vvn;  
* práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s 
odborníkem za stanovených podmínek, včetně dodržení min. 
vzdáleností uvedených v předmětných předpisech  

Elektrická 
zařízení - úraz 
el. proudem  

zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku 
pracovníků s částmi nízkého i vysokého napětí 
včetně dotyku s venkovním el. vedením  

2  1  3  6  * dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního 
el. vedení vn a vvn;  
* práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s 
odborníkem za stanovených podmínek, včetně dodržení min. 
vzdáleností uvedených v předmětných předpisech;  
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Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Subsystém Identifikace nebezpečí 
P N H R 

Bezpečnostní opatření 

Odstavné a 
parkovací 
plochy  

* náraz vozidla na osobu, přejetí osoby  1  3  1  3  * správná volba, umístění a návrh odstavného a parkovacího 
stání, která stanoví parametry na příjezdní a výjezdní 
komunikace, způsob řazení, velikost, a rozměry stání, poloměry 
oblouků a šířky pruhů při jízdě vozidel po kružnicové dráze, 
rozměry oblouků při jízdě vozidel, velikost stání a šířky 
komunikací mezi stáními;  
* příčný sklon odstavných a parkovacích stání do 5%;  
* podélný sklon stání do 3 %;  
* v případě, že jsou stání řešená jako parkovací pásy podél 
komunikací, může být příčný sklon stání v závislosti na 
podélném sklonu komunikace až 9 %, u parkovacích pruhů 
podélný sklon stání nesmí překročit 6 %;  
* zachovávat pravostranný provoz i na příjezdní a výjezdní 
komunikaci;  
* jednotlivá odstavná a parkovací stání vyznačit příslušnými 
vodorovnými dopravními značkami ; u povrchů, kde nelze 
aplikovat vodorovné značení jednotlivých stání, vyznačit typ 
stání dopravní značkou, popř. označit šířku stání na přilehlé 
obrubníky;  
* podle potřeby vyznačit přechody pro pěší;  
* udržování sjízdnosti v zimním období  

Odstavné a 
parkovací 
plochy  

* uklouznutí, pád osoby  2  2  1  4  * odvod dešťové vody;  
* udržování schůdnosti zejména v zimním období;  

Jeřábová dráha  * nedostatečná únosnost půdy pro základy - 
ujíždění základů, vznik deformací, trhlin, prasklin 
jeřábové dráhy, pád jeřábu,  

3  3  1  9  * důkladný rozbor půdních podmínek;  
* geologický průzkum;  

Mostové jeřáby 
- konstrukce  

* únava materiálu konstrukce jeřábové dráhy, 
zlomy, vznik trhlin, poškození spojovacích prvků, 
změna rozpětí, pád jeřábu z dráhy, vyjetí z kolejí  

3  3  2  18  * pravidelné kontroly, revize;  
* dodržování lhůt oprav ocel. konstrukcí a nátěrů;  

Mostové jeřáby 
- konstrukce  

* uvolněné kolejnice na jeřábové dráze - mostu, 
kočky, vybočení jeřábu z jeřábové dráhy, pád 
jeřábu,  

3  3  2  18  * pravidelné kontroly, revize, upevnění spojů, provedení zápisu  

Mostové jeřáby 
- konstrukce  

* nezadržení pohybové energie jeřábu - 
nezastavení pohybujícího se mostu a kočky na 
konci jeřábové dráhy nebo dráhy kočky;  
- náraz jeřábu do stěn hal; vyjetí z jeřábové dráhy;  
- naražení jeřábníka;  

3  3  1  9  * montáž nárazníků nebo narážek a udržování jejich správné 
funkce;  
* správná obsluha jeřábu;  

Mostové jeřáby 
- konstrukce  

* úraz el. proudem při dotyku pracovníka 
(pohybujícího se po jeřábové dráze) s vodičem el. 
trolejového vedení  

3  3  2  18  * funkční a označené hlavní vypínače;  
* výstražná upozornění, jejich respektování;  
* školení kompetentních osob;  

Mostové jeřáby 
- konstrukce  

* špatně seřízená, nefunkční brzda - pokles, 
prokluz, nekontrolovatelné sjíždění břemene, náraz 
na zařízení  

3  3  1  9  * provádění denní kontroly jeřábníkem před zahájením provozu;  
* seřízení, oprava brzd;  

Mostové jeřáby 
- konstrukce  

* chybějící bezp. stoličky pojezdových kol - 
zlomení pojezdového kola, vyjetí, vypadnutí jeřábu 
z dráhy, deformace dráhy, ztížení, zablokování 
provozu na jeřábové dráze jeřábu  

3  4  2  24  * montáž bezpečných stoliček odpovídajících parametrů;  
* pravidelná kontrola, odstraňování závad;  

Mostové jeřáby 
- konstrukce  

* přetížení jeřábu, havarijní situace, utržení lan, 
pád břemene  

3  4  1  12  * čitelné označení nosností jeřábu  

Manipulace s 
břemeny 
příslušenství ke 
zvedání  

* pády břemen, zranění osob pádem a nárazem 
břemene  

3  3  3  27  * zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jiné vazačské 
práce pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s 
odbornou kvalifikací;  
* vyloučení přítomnosti osob v prostoru možného pádu 
zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (v zóně ohrožení 
kinetickou či potenciální energií - tj. pod břemenem a v místech 
pojíždění jeřábu);  
* použití výstražného znamení jeřábníkem k varování osob, 
nacházejících se v blízkosti zavěšených břemen, které mohou být 
jeřábem nebo břemenem ohroženy;  
* správný odhad bezpečnostních vzdáleností osob od 
přepravovaných břemen;  
* používání signalizace při přemísťování břemen a upozornění 
ostatních;  
* označení nebezpečných prostor;  

Manipulace s 
břemeny 
příslušenství ke 
zvedání  

* poškozené ocelové vázací prostředky, vyčnívající 
dráty vázacích lan, bodné, tržné rány vazačů  

3  3  1  9  * použití nezávadných vázacích prostředků;  
* používání OOPP k ochraně rukou (rukavice);  
* pravidelná kontrola vázacích prostředků;  
* vyřazování vadných vázacích prostředků;  
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Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Subsystém Identifikace nebezpečí 
P N H R 

Bezpečnostní opatření 

Manipulace s 
břemeny 
příslušenství ke 
zvedání  

* vadné, poškozené, neoznačené vázací prostředky 
- pád břemen  

3  3  2  18  * správné zavěšení či uvázání břemene;  
* použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení 
břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru 
břemene;  
* použití nezávadných vázacích prostředků, kontrola vazačem 
před použitím;  
* pravidelná kontrola vázacích prostředků, jejich pravidelné 
prohlídky kompetentními osobami (ocel. vazáky,popruhy, 
textilní vázací lana);  
* vyřazování vadných vázacích prostředků;  

Manipulace s 
břemeny 
příslušenství ke 
zvedání  

* nestanovená hmotnost břemen, přetížení jeřábů;  
přetížení vázacích prostředků, poškození jeřábu a 
dráhy, pády břemen; ohrožení osob, majetku, 
navození havarijního stavu  

3  3  2  18  * zjištění a označení hmotnosti břemen;  
* stanovení hmotnosti břemena výpočtem;  
* informace vazačům;  

Manipulace s 
břemeny 
příslušenství ke 
zvedání  

* neznámá, neoznačená hmotnost břemen a 
příslušenství ke zdvihání, přetížení nosnosti jeřábů, 
jeřábových drah, základů apod., poškození jeřábů, 
deformace jeřábových drah, vybočení z drah a pád 
jeřábu, ohrožení a zasažení osob  

3  3  2  18  * dodržování zakázaných manipulací;  
* při zvedání břemen připočíst hmotnost břemen i hmotnost 
příslušenství;  

Manipulace s 
břemeny 
příslušenství ke 
zvedání  

* rozdílové složky zatížení při současném zvedání 
(hmotnost břemen a jejich těžiště, zvedací 
zařízení), nežádoucí změny poloh zvedaných 
břemen; nárazy břemen na konstrukce, nárazy do 
konstrukce jeřábů a drah, přetržení vázacích 
prostředků; pády břemen, zasažení osob;  

3  3  2 18  * zatížení jeřábů jen do jejich plné nosností nebo použití přístrojů 
pro proměření snížení nosnosti o 25 % i více;  
* provedení statického výpočtu apod.;  
* dokonalý technický stav jeřábů, jeřábových brzd, nosných 
orgánů apod.;  
* dle potřeby zvláštní organizační opatření  

Manipulace s 
břemeny 
příslušenství ke 
zvedání  

* používání drapáku, překročení nosnosti jeřábu; 
poškození zvedacích lan, vysmeknutí lan, nárazy 
do konstrukcí jeřábu;  

3  3  2  18  * zjištění a ověření hmotnosti drapáku s materiálem vážením, 
výpočtem apod.;  
* zjištění měrné hmotnosti přepravovaného sypkého materiálu;  
* správná činnost jeřábníka (dodržování bezpečných 
vzdáleností);  

Jednoduché a 
dvojité žebříky  

* pad žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability 
žebříku při použití žebříku pro práci;  
* větší nároky na zajištění stability hliníkových 
žebříků s malou hmotností (většími nároky na 
bezpečné používání nežli žebříky dřevěné); 

3  3  2 18  * žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce 
při použití jednoduchého nářadí;  
* udržovat žebříky v řádném technickém stavu;  
* poškozené žebříky odstranit z pracoviště;  
* při používání žebříků dodržovány zákazy:  
- používat poškozené žebříky,  
- pracovat nad sebou a vystupovat a sestupovat po žebříku více 
osobám současně,  
- nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. vychylovat těžiště těla) 
mimo osu žebříku),  
- vynášet a snášet břemeno hmotnosti nad 15 kg,  
- pracovat na jednoduchém žebříku ve vzdálenosti chodidel blíže 
než 0,8 m od jeho konce a na dvojitém žebříku blíže než 0,5 m 
od jeho konce,  
- vystupovat na žebřík s poškozenou, nevhodnou a znečistěnou 
obuví, s dlouhými tkaničkami apod.  
* dodržovat zákaz nebezpečného vyklánění ze žebříku do strany 
a také práce pracovníka příliš blízko horního konce žebříku, kdy 
dochází ke snížení stability žebříku;  
* k zajištění stability žebřík zabezpečovat proti posunutí, 
bočnímu vychýlení, zvrácení a rozevření;  
* horní konec spolehlivě opřít o vrchní postranice, popř. žebřík 
připevnit ke stabilní konstrukci;  
* zajištění dostatečně dlouhého žebříku tak, aby žebřík 
používaný pro výstup přesahoval výstupní úroveň (podlahu, 
plošinu o 1,1 m přesah mohou nahradit pevná madla, části 
konstrukce, za kterou se lze spolehlivě uchopit);  
* postavení jednoduchého žebříku se sklonu do 2,5 : 1;  
* při práci na žebříku, kdy je pracovník chodidly ve větší výšce 
než 5 m, používat osobní zajištění proti pádu;  
* před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky 
žebříku (provádí pracovník užívající žebřík);  
* pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování 
dřevěných i kovových žebříků;  
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Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Subsystém Identifikace nebezpečí 
P N H R 

Bezpečnostní opatření 

Jednoduché a 
dvojité žebříky  

* pád osoby ze žebříku při vystupování či 
sestupování;  
* pád pracovníka ze žebříku v důsledku 
nadměrného vychýlení ze žebříku, při postavení 
žebříku na nerovný podklad a opěru; při přetížení a 
nerovnoměrném zatížení žebříku;  

3  3  2  18  * udržovat žebříky v řádném technickém stavu;  
* poškozené žebříky odstranit z pracoviště;  
* při používání žebříků dodržovány zákazy:  
- používat poškozené žebříky,  
- pracovat nad sebou a vystupovat a sestupovat po žebříku více 
osobám současně,  
- nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. vychylovat těžiště těla) 
mimo osu žebříku,  
- vynášet a snášet břemeno hmotnosti nad 20 kg,  
- vystupovat na žebřík s poškozenou, nevhodnou a znečistěnou 
obuví, s dlouhými tkaničkami apod.  
* dodržovat zákaz nebezpečného vyklánění ze žebříku do strany 
a také práce pracovníka příliš blízko horního konce žebříku, kdy 
dochází ke snížení stability žebříku;  
* k zajištění stability žebřík zabezpečovat proti posunutí, 
bočnímu vychýlení, zvrácení a rozevření;  
* horní konec spolehlivě opřít ovrchní postranice, popř. žebřík 
připevnit ke stabilní konstrukci;  
* zajištění dostatečně dlouhého žebříku tak, aby žebřík 
používaný pro výstup přesahoval výstupní úroveň (podlahu, 
plošinu) o 1,1 m (přesah mohou nahradit pevná madla, části 
konstrukce, za kterou se lze spolehlivě uchopit);  
* postavení jednoduchého žebříku ve sklonu do 2,5 : 1;  
* při práci na žebříku, kdy je pracovník chodidly ve větší výšce 
než 5 m, používat osobní zajištění proti pádu;  
* před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky 
žebříku (provádí pracovník užívající žebřík);  
* pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování 
dřevěných žebříků;  

Jednoduché a 
dvojité žebříky  

* převrácení žebříku jinou osobou, najetí na žebřík 
projíždějícím vozidlem apod.;  

2  3  2  12  * zajištění příp ohrazení prostoru kolem paty žebříku;  
* bezpečnostní označení žebříku (červenobílou barvou, terčíky 
apod);  

Jednoduché a 
dvojité žebříky  

* prasknutí, zlomení příčle dřevěných žebříků s 
následným pádem pracovníka;  

3  3  1  9  * udržovat žebříky v řádném technickém stavu;  
* poškozené žebříky odstranit z pracoviště;  
* nepoužívat poškozené žebříky,  
* nepracovat nad sebou a nevystupovat ani nesestupovat po 
žebříku více osobami současně,  
* nevynášet ani nesnášet břemeno o hmotnosti nad 20 kg,  
* před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky 
žebříku (provádí pracovník užívající žebřík);  
* pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování 
dřevěných žebříků;  

                                                                                                                                                [18] 
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Příloha č. 1: Karta OOPP 
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