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1    Úvod

Bakalářská  práce  shrnuje  povinnosti  a  požadavky v  oblasti  bezpečnosti  a  ochrany 

zdraví  při  používání  strojů a  strojních zařízení  stanovené pro zaměstnavatele  v obecně 

platných právních předpisech a v dalších předpisech. Jejím cílem je vytvořit systém pro 

zajištění  bezpečného  provozu  strojů  a  strojních  zařízení  v  Depu  kolejových  vozidel 

Olomouc.  Při  výběru  předpisů  pro  stanovení  všech  náležitých  požadavků  bylo  nutno 

přihlédnout i k předpisům vztahujícím se k provozování dráhy a drážní dopravy.

Systém řízení všech oblastí BOZP je založen na přizpůsobování se nepřetržitě měnícím 

skutečnostem  s  důrazem  na  předcházení  ohrožení  života  a  zdraví  zaměstnanců.  To 

znamená, že jedině dobře naplánovaný a zrealizovaný proces preventivních opatření  pro 

zajištění BOZP může odstranit  nebo výrazně snížit  nebezpečí vzniku ohrožení života a 

zdraví zaměstnanců.

Depo kolejových vozidel Olomouc je organizační složkou Českých drah  a jeho hlavní 

činností  je  zajištění  provozuschopných  železničních  vozidel  pro  přepravu  cestující 

veřejnosti.  Železniční  vozidla  se  sice  v  posledních  letech  začala  ve  větší  míře 

modernizovat,  nakupují  se  i  nová,   ale  stále  se  provozuje značná část  vozidel  starších 

dvaceti  let  a  jejich  údržba  je  proto  náročnější.  To  klade  velké  nároky  na  odbornost 

zaměstnanců  v  depech  i  na  připravenost  a  použitelnost  strojního  zařízení  určeného 

k  údržbě  a  opravám vozidel  v  každém okamžiku.  Vedení  Českých drah  si  uvědomuje 

nutnost  výrazného  zlepšování  své  činnosti,  aby  co  nejvíc  uspokojilo  zákazníky,  proto 

v současné  době probíhá  v depech kolejových vozidel  zavádění  systému kvality podle 

normy ČSN EN ISO 9001:2009. Údržba strojního zařízení je do systému zařazena jako 

podpůrný proces, který má výrazný vliv na kvalitu a rychlost oprav železničních vozidel.

Pro  lepší  orientaci  v  problematice  provozování  strojního  zařízení  bylo  před 

vypracováním  interní  směrnice  provedeno  zhodnocení  aktuálního  stavu  při  používání 

strojních  zařízení  v  DKV Olomouc,  které  mělo  za cíl  zjistit  vyskytující  se  nedostatky. 

Interní směrnice chce zavést systém do provozování strojního zařízení od jeho pořízení, 

předání do užívání, zařazení do plánů kontrol, revizí a údržby až po vyřazení z evidence po 

ukončení použitelnosti z nejrůznějších důvodů. 
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2    Rešerše předpisů 

Česká republika jako člen Evropského společenství je povinna vydávat vlastní právní 

předpisy v souladu se směrnicemi Evropského společenství. 

2.1   Předpisy Evropského společenství k zajištění BOZP 

Směrnicí pro oblast BOZP je  směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 

o  zavádění  opatření  pro  zlepšení  bezpečnosti  a  ochrany zdraví  zaměstnanců  při  práci. 

Směrnicí se definují obecné zásady týkající se prevence pracovních rizik, bezpečnosti a 

ochrany zdraví, odstranění rizikových a úrazových faktorů, informování, projednávání a 

účasti v souladu s vnitrostátními předpisy nebo zvyklostmi i školení zaměstnanců a jejich 

zástupců.  Směrnice  stanovuje  obecná  pravidla  pro  uskutečňování  uvedených  zásad. 

Požadavky ve směrnici se považují za minimální a mají za cíl sjednotit náhled jednotlivých 

členských států na problematiku BOZP. V naší republice jsou implementovány do zákona 

č. 262/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb..

Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2006/42/ES ze  dne  17.  května  2006 

o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění)  řeší  v rámci 

Evropského společenství sjednocení požadavků ochrany zdraví a bezpečnosti na výrobu, 

uvádění  na  trh  a  uvedení  strojního  zařízení  do  provozu  tak,  aby  strojní  zařízení  bylo 

bezpečné. Směrnice se nevztahuje na zbraně, zvedání osob stroji, které nejsou určeny ke 

zvedání osob a zemědělské a lesnické traktory. Směrnice mimo jiné stanoví požadavek na 

zavádění  postupů  na  posuzování  shody se  základními  požadavky na  ochranu  zdraví  a 

bezpečnost a uvádí označení CE jako jediné, které zaručuje, že strojní zařízení je bezpečné. 

V našem  právním  systému  jsou  požadavky  této  směrnice  uplatněny  v  nařízení  vlády 

č. 176/2008 Sb..

Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2009/104/ES ze  dne  16.  září  2009 

o  minimálních  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  pro  používání  pracovního 

zařízení  zaměstnanci  při  práci  (druhá  samostatná  směrnice  ve  smyslu  čl.  16  odst.  1 

směrnice  89/391/EHS)  se  v  plném  rozsahu  vztahuje  na  celou  oblast  bezpečnosti  při 
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používání pracovního zařízení zaměstnanci. Směrnice nahrazuje původní směrnici Rady 

89/655/EHS ze dne 30.listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví  pro  používání  pracovního  zařízení  zaměstnanci  při  práci.  Tato  směrnice  prošla 

během let od svého vydání mnoha změnami a to si vynutilo nové zpracování. 

2.2   Předpisy České republiky k zajištění BOZP 

Základním předpisem v oblasti  bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci  je  zákon č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Požadavky v zákonu na BOZP 

vychází  z  principu  vyhledávání  a  prevence  rizik  zaměstnavatelem,  včetně  povinnosti 

přijímat opatření k jejich odstranění či omezení míry negativního působení. Zákoník práce 

obsahuje  základní  pravidla  pro  pracovněprávní  vztahy  vznikající  při   závislé  práci  a 

bezpečnost  a  ochrana  zdraví  při  práci  je  řešena  v  paragrafech  101  až  108,  kde  jsou 

stanoveny základní povinnosti zaměstnavatele a poté i zaměstnance.

Dalším  důležitým  předpisem je  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 (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci),  ve 

znění pozdějších předpisů. Zákon pojednává o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci, které nejsou v zákoníku práce přímo stanoveny a řeší i zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb v mimo pracovněprávních vztazích. 

Upravuje požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. Pro splnění povinností na zajištění 

BOZP v oblasti provozování  výrobních a pracovních prostředků a zařízení zákon ukládá 

zaměstnavateli řadu podmínek, např. aby stroje a ostatní technická zařízení včetně nářadí 

byly  z  hlediska  BOZP vhodné  pro  práci,  při  které  budou  využívány  a  povinně  byly 

vybaveny  ochrannými  zařízeními,  která  chrání  život  a  zdraví  zaměstnanců.  Všechna 

užívaná  zařízení  musí  být  pravidelně  a  řádně  udržována,  kontrolována  a  revidována. 

Podrobné požadavky na bezpečný provoz zařízení jsou stanoveny v prováděcích právních 

předpisech.

Požadavky  na  nové  výrobky  uváděné  na  trh  jsou  dány  zákonem  č.  22/1997  Sb. 
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o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném 

znění. V tomto zákoně jsou mimo jiné stanoveny požadavky na výrobce či dovozce při 

uvádění na trh výrobků, které představují zvýšenou míru ohrožení zdraví nebo bezpečnosti 

osob, majetku nebo životního prostředí, popřípadě jiného veřejného zájmu. Tyto výrobky 

jsou nazvány stanovenými výrobky. Vláda ve svých nařízeních podrobně definuje, které 

výrobky jsou stanovenými, jaké jsou na ně kladeny technické požadavky, aby mohly být 

uvedeny  na  trh  i  jaké  jsou  požadavky  na  postupy  posuzování   shody  se  základními 

požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost. 

Jedním z prováděcích předpisů k tomuto zákonu je  nařízení vlády č. 176/2008 Sb. 

o technických požadavcích na strojní zařízení. V § 1 jsou vyjmenována strojní zařízení, 

která jsou stanovenými výrobky ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb., a 

dále na které výrobky se nařízení nevztahuje. V příloze č. 1 tohoto předpisu jsou uvedeny 

základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti vztahující se na návrh a konstrukci 

jednotlivých strojních zařízení. 

Prováděcím předpisem ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. je nařízení vlády 

č.  378/2001 Sb.,  kterým se  stanoví  bližší  požadavky na  bezpečný provoz a  používání 

strojů,  technických zařízení  přístrojů  a  nářadí.  Předpis  udává  minimální  požadavky na 

bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným 

zařízením,  požadavek  na  kontrolu  zařízení  před  uvedením  do  provozu  a  termíny 

následných kontrol. Pro účely předpisu se definují některé pojmy, např.: 

 používání  zařízení je  činnost  spojená  zejména  se  spouštěním, 

zastavováním,  dopravou,  opravou,  seřizováním,  manipulací,  úpravou, 

údržbou a čištěním po celou dobu jeho provozu,

 obsluha je  zaměstnanec,  který  zařízení  používá  a  je  k  této  činnosti 

oprávněn.

V přílohách č. 1 až 5 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. jsou uvedeny další požadavky na 

bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců, zařízení pro 

zdvihání a přemísťování zavěšených břemen, pojízdných zařízení, zařízení pro plynulou 

dopravu nákladů a stabilních skladovacích zařízení sypkých hmot.
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2.3   Zákon o dráhách

Tato  bakalářská  práce  zpracovává  požadavky  na  bezpečnost  při  užívání  strojních 

zařízení ve firmě, která vyvíjí činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy a z tohoto 

důvodu  spadá pod působnost  zákona č.  266/1994 Sb. o  dráhách,  ve  znění  pozdějších 

předpisů. 

Zákon o dráhách definuje co je obvod dráhy, co jsou podmínky pro provozování drah a 

drážní  dopravy  a  výkon  státní  správy  a  státního  dozoru  ve  věcech  drah.  Zákonem 

o dráhách se zřizuje správní úřad Drážní úřad, který mimo jiné vykonává působnost orgánu 

dozoru  podle  ustanovení  zvláštního  právního  předpisu  nad  stanovenými  výrobky  a 

ostatními výrobky určenými pro provozování dráhy a drážní dopravy, které jsou součástí 

dráhy  nebo  drážních  vozidel.  Drážní  úřad  dohlíží  a  kontroluje  provozování  drážních 

vozidel a určených technických zařízení.
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3    Obecné požadavky na bezpečnost strojů a zařízení

Každý stroj či strojní zařízení musí být navrženo a vyrobeno jako bezpečné, musí být 

instalováno  a  dále  provozováno  v  souladu  s  pravidly  pro  zajištění  BOZP.  Platí,  že 

zaměstnavatel je povinen z hlediska zajištění BOZP používat zařízení vhodná pro práci, při 

které budou používána, pravidelně a řádně je udržovat, kontrolovat a revidovat [18].

Základním předpokladem pro způsobilost stroje či zařízení k bezpečnému provozu je 

jeho  vybavení  průvodní  dokumentací, což  je  soubor  dokumentů  obsahujících  návod 

výrobce  s  pokyny  pro  montáž,  obsluhu  a  údržbu,  pro  výchozí  revizi  a  provádění 

následných  kontrol  a  revizí  včetně  rozsahu  kontrol  a  jejich  četností.  Strojní  zařízení 

v  provozu  musí  mít  provozní  dokumentaci, která  doplňuje  průvodní  dokumentaci 

dalšími  doklady  jako  je  např.  záznam  poslední  revize  nebo  kontroly  a  záznamy 

o prováděné údržbě a opravách. Požadavek na druh a obsah provozních dokladů může být 

mimo průvodní dokumentace také stanoven zvláštními právními předpisy nebo je určuje 

zaměstnavatel.  V  případě,  že  je  používáno  strojní  zařízení,  které  nemá  průvodní 

dokumentaci,  je  nutné  zpracovat  pro  zařízení  místní  provozní  bezpečnostní  předpis 

(MPBP)  a  v  něm stanovit  podmínky pro  bezpečné  užívání,  rozsah  a  termíny kontrol, 

údržby a  revizí.  Každé  zařízení  musí  projít  kontrolou  bezpečnosti  provozu stroje  před 

uvedením do provozu a  následné  kontrole  musí  být  podrobeno nejméně jednou za  12 

měsíců,  pokud  není  ve  zvláštním  předpise,  průvodní  dokumentaci  nebo  normových 

hodnotách stanoveno jinak [5].

Některé další požadavky na zajištění BOZP jsou také uvedeny v nařízení vlády         č. 

101/2005 Sb.,  o  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště  a  pracovní  prostředí.  Je  zde 

uvedeno, že zaměstnavatel musí zajistit stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, 

revizí,  termínů  údržby,  oprav  a  rekonstrukce  technického  vybavení  pracoviště,  včetně 

pracovních  a  výrobních  prostředků  a  zařízení.  Při  stanovování  termínů  musí  být 

zohledněno  jejich  provedení,  doporučení  výrobce  a  způsob  používání,  požadavky  na 

pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu a musí být v souladu 

s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí. Zaměstnavatel je povinen dodržovat 

stanovené termíny a lhůty a určit osobu, která zajistí jejich provádění.  Stanovené termíny, 

lhůty  a  rozsah  uvedených  činností  a  kontrolní  a  revizní  záznamy  musí  být  vedeny 
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způsobem, který umožní uchovávání a využívání údajů po stanovenou dobu v písemné 

nebo elektronické podobě.  To se vztahuje i na  hlášení údajů o stavu zařízení získávaná 

například ze snímačů a čidel. Všechny takto získané údaje o provozu technických zařízení 

musí být k dispozici osobám vykonávajícím na zařízení pracovní činnost a dozorovým a 

kontrolním orgánům [3].

Pravidelným údržbám, kontrolám a revizím musí být podrobeny nejen stroje a strojní 

zařízení nově zaváděná v organizaci k užívání, ale také zařízení už používaná. Pravidelné 

kontroly by se měly provádět komplexně, tzn. kontroly všech mechanických i elektrických 

částí, vybavení bezpečnostními a ochrannými prvky, funkčnost ovladačů, hydrauliky nebo 

jiných pohonů i stavu pracoviště.

Obsluhou, údržbou a opravami zařízení může být pověřen jen pracovník,  který byl 

s  činností  na  zařízení  řádně  seznámen,  prakticky  zacvičen  a  přezkoušen.  Činností  na 

elektrickém zařízení musí být pověřen jen pracovník s elektrotechnickou kvalifikací podle 

vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění 

pozdějších předpisů [11].

3.1   Vyhrazená technická zařízení 

Některé  druhy  strojů,  strojních  zařízení  nebo  technologií  přinášejí  při  používání 

zvýšenou míru rizika ohrožení zdraví a života osob či majetku. Tato zařízení jsou přesně 

definována v právních předpisech a označena jako vyhrazená technická zařízení. Pro jejich 

obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy, ověřování způsobilosti i vlastní používání 

platí zvláštní požadavky na odbornou způsobilost [18].

Fyzická nebo právnická osoba podnikající v oblasti vyhrazených technických zařízení 

musí být pro tuto činnost držitelem platného oprávnění, které vydávají organizace Státního 

odborného  dozoru  (Institut  technické  inspekce).  Předpokladem  k  získání  oprávnění  je 

potřebné technické vybavení a odborná způsobilost jejich zaměstnanců.

Fyzické  osoby,  které  provádějí  revize  a  zkoušky vyhrazených technických zařízení 

musí vlastnit osvědčení o odborné způsobilosti. Odborně způsobilou osobou pro stanovený 
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druh  vyhrazeného  technického  zařízení  se  fyzická  osoba  stává  po  úspěšném vykonání 

zkoušky a vydání osvědčení organizací ITI. Předpokladem k získání odborné způsobilosti 

fyzických osob je ještě:

 dosažení věku 18 let,

 zdravotní způsobilost podle zvláštních předpisů, 

 doba praxe v oboru.

Oprávnění  k  podnikatelské  činnosti   na  vyhrazených  technických  zařízeních  nemá 

časové omezení, osvědčení k činnostem fyzických osob na těchto zařízeních má platnost 

pět let ode dne vydání [18, 14]. 

Právními předpisy pro stanovení povinností při provozování vyhrazených technických 

zařízení jsou:

 Vyhláška  ČÚBP a  ČBÚ  č.  18/1979  Sb.,   kterou  se  určují  vyhrazená  tlaková 

zařízení  a  stanoví  některé  podmínky  k  zajištění  jejich  bezpečnosti,  ve  znění 

pozdějších předpisů. 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění 

pozdějších předpisů.

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění 

pozdějších předpisů.

 Vyhláška  č.  73/2010  Sb.,  o  stanovení  vyhrazených  elektrických  technických 

zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti 

(vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních).
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3.2   Určená technická zařízení

V organizacích spadajících pod působnost zákona o dráhách jsou technická zařízení, 

která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví i majetku a slouží k zabezpečení 

provozování  dráhy nebo drážní  dopravy nebo lyžařských vleků,  určenými  technickými 

zařízeními. Tato zařízení podléhají dozoru podle zákona o dráhách. Patří mezi ně zařízení 

tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, dopravní, pro ochranu před účinky atmosférické a 

statické  elektřiny  a  pro  ochranu  před  negativními  účinky  zpětných  trakčních  proudů. 

Určená  technická  zařízení  mohou  být  provozována  jen  na  základě  schválení  Drážním 

úřadem, který vydává pro zařízení průkaz způsobilosti po předložení protokolu o technické 

prohlídce  a  zkoušce.  Určená  technická  zařízení  také  podléhají  pravidelným  revizím, 

prohlídkám a zkouškám a ty mohou provádět jen fyzické osoby vlastnící platné osvědčení 

vydané Drážním úřadem [17].

Podmínky pro konstrukci, výrobu a provoz určených technických zařízení je definován 

prováděcím předpisem - vyhláškou MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 

provoz,  konstrukci  a  výrobu určených  technických  zařízení  a  jejich  konkretizace  (Řád 

určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů.

Rozdělení určených technických zařízení je uvedeno v  příloze č. 1, která je součástí 

této práce.

Požadavky  na  technickou  dokumentaci  určených  technických  zařízení  a  jejich 

provozování jsou stejná jako mají stroje a strojní zařízení podle obecně platných předpisů. 

Revize  a  prohlídky  a  zkoušky  určených  technických  zařízení  se  provádí  v  časových 

intervalech  uvedených  v  přílohách  č.  1,  2  a  3  vyhlášky  č.  100/1995  Sb..  Protokoly 

o  prohlídkách  a  zkouškách  musí  být  bez  zbytečného  odkladu  předloženy  v  jednom 

stejnopise  Drážnímu  úřadu.  Revize  a  prohlídky  a  zkoušky  na  určených  technických 

zařízeních  může  provádět  pouze  oprávněná  fyzická  osoba  vlastnící  osvědčení  vydané 

Drážním úřadem. Činnosti na určeném technickém zařízení elektrickém může provádět jen 

osoba s elektrotechnickou kvalifikací podle přílohy č. 4 uvedené vyhlášky [12].
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3.3   Přenosné elektrické nářadí

Přenosné  elektrické  nářadí  se  v  průběhu  používání  kontroluje  a  reviduje  podle 

požadavků stanovených v  ČSN 33 1600 ed.  2:  2009 Revize  a kontroly  elektrických 

spotřebičů  během  používání.  Účelem  normy  je  stanovit  bezpečnostní  požadavky  na 

metody ověřování uplatňované při kontrolách a revizích elektrických spotřebičů, které jsou 

doplňující k požadavkům ČSN 33 1500 nebo od těchto požadavků odlišné. Cílem je hlavně 

zabezpečit ochranu před úrazem elektrickým proudem a ochranu proti požáru [1].  

Elektrické spotřebiče se rozdělují podle užívání:

Skupina  A –  Spotřebiče  poskytované  formou  pronájmu  dalšímu  provozovateli  nebo 

přímému uživateli.

Skupina B – Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských 

pracích atp.).

Skupina  C –  Spotřebiče  používané  při  průmyslové  a  řemeslné  činnosti  ve  vnitřních 

prostorách.

Skupina D – Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, 

internetové kavárny atp.).

Skupina E – Spotřebiče používané při administrativní činnosti [1].

Kontrolu elektrických spotřebičů před jejich použitím provádí jejich uživatel. Revize 

zajišťuje jejich provozovatel při každé zjištěné závadě a jinak pravidelně ve stanovených 

lhůtách a dále opravář (právnická nebo podnikající fyzická osoba) vždy po jejich opravě 

[1]. 

Lhůty pravidelných revizí elektrických spotřebičů držených v ruce a nepřipevněných 

spotřebičů jsou uvedeny v tabulce č. 1.
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Tabulka č. 1:  Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů [1]

3.4   Požadavky na kvalifikaci pracovníků obsluhy a údržby strojních 
zařízení 

Kvalifikace  zaměstnance  pro  výkon určité  činnosti  znamená splnění  požadavků  na 

odbornou  a  zdravotní  způsobilost.  Zaměstnavatel  je  povinen  seznamovat  s  těmito 

požadavky zaměstnance a vést o tom dokumentaci.

3.4.1   Odborná způsobilost zaměstnanců

Nedílnou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance pro určitou práci je nejen 

dosažené vzdělání a praxe, ale i znalosti o předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, které se vztahují k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na 

pracovišti  při  výkonu  práce.  Zaměstnavatel  je  povinen  zajistit  zaměstnancům  školení 

z těchto předpisů a v praxi vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení o BOZP 

zajistí  zaměstnavatel  při  nástupu  zaměstnance  do  práce,  a  dále  při  změně  pracovního 

zařazení, při změně druhu práce, při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a 

pracovních  prostředků  nebo  změny technologických  a  pracovních  postupů  a  ve  všech 

dalších případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na BOZP. 

Zaměstnavatel  určí  obsah  a  četnost  školení  o  právních  a  ostatních  předpisech 

k zajištění BOZP, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace               o 

provedeném školení. Zaměstnavatel nesmí připustit činnost zaměstnance bez  úspěšného 
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absolvování  školení [16].

3.4.2   Zdravotní způsobilost zaměstnanců

Dalším kvalifikačním předpokladem pro výkon práce je kladný posudek o zdravotní 

způsobilosti  zaměstnance  pro  navrženou  práci  [16].  Posouzení  zdravotní  způsobilosti 

provádí zařízení zdravotní preventivní péče a zaměstnanec se mu musí podrobit. Zdravotní 

způsobilost se posuzuje před nástupem do zaměstnání a dále se pak opětovně posuzuje 

v pravidelných intervalech podle druhu vykonávané činnosti nebo podle kategorie práce.

Zdravotní způsobilost zaměstnanců obsluhujících technická zařízení se posuzuje podle 

směrnice  ministerstva  zdravotnictví  č.  49/1967,  o  posuzování  zdravotní  způsobilosti 

k práci, v platném znění.

3.4.3   Požadavky na kvalifikaci fyzických osob při činnostech podle zákona 
    o  dráhách

Požadavky na zdravotní a odbornou způsobilost fyzických osob provádějících činnosti 

při provozování dráhy a drážní dopravy a uchazeče o výkon těchto činností jsou stanoveny 

ve  vyhlášce  MD  č.  101/1995  Sb.,  kterou  se  vydává  Řád  pro  zdravotní  a  odbornou 

způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy. Ustanovení z této vyhlášky se 

vztahují hlavně na osoby řídící různé druhy drážních vozidel, ale také na osoby provádějící 

revize a prohlídky a zkoušky určených technických zařízení [13]. 
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4    Popis Depa kolejových vozidel Olomouc 

Depo kolejových vozidel Olomouc je organizační složkou Českých drah a. s. a ve své 

hlavní  činnosti  zajišťuje  železniční  dopravu na  vozebních  ramenech  v  Olomouckém a 

Moravskoslezském kraji a části Zlínského kraje. Depo kolejových vozidel Olomouc (dále 

DKV)  provozuje  železniční  kolejová  vozidla  –  lokomotivy,  motorové  vozy,  elektrické 

pantografové jednotky a osobní vozy, kterými zajišťuje přepravu cestující veřejnosti. 

DKV Olomouc je organizačně rozděleno na tato pracoviště:

1) Provoz železničních kolejových vozidel 

2) Opravny hnacích vozidel 

3) Opravny tažených vozidel 

4) Opravna pantografových jednotek 

5) Zásobování

6) Administrativa

Na  opravnách  hnacích  a  tažených  vozidel  a  opravně  pantografových  jednotek  se 

provádí údržba a opravy železničních vozidel menších rozsahů. Opravy větších rozsahů se 

provádí v jiných firmách, jako je např. Pars nova Šumperk nebo DPOV Přerov. Na tyto 

opravy je potřeba rozsáhlejší technické vybavení, než které je k dispozici v DKV. 

Údržba  a  opravy vozidel  se  provádí  v  opravárenských halách  obdélníkového nebo 

částečně kruhového půdorysu (obr. č. 1). Všechny haly jsou napojeny na kolejiště končící 

uvnitř hal, asi třetina kolejí na halách je vybavena prohlížecími jámami. Přístavbu vozidel 

do haly zajišťuje posunovací četa posunovací lokomotivou nebo vozidlo najede na místo 

údržby samo. Opravárenské haly tvoří asi 80 % zastavěné plochy.

Pro  zásobování  materiálem  a  náhradními  díly  jsou  v  DKV  Olomouc  k  dispozici 

poměrně rozsáhlé  sklady a skladovací  prostory,  protože značná část  náhradních dílů  je 

velká a těžká. Zbytek budov tvoří administrativa a sociální zázemí pro zaměstnance.
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Obr. č. 1: Kruhová hala s lokomotivní točnou

4.1   Druhy používaných strojů a zařízení

Strojní zařízení v DKV se rozděluje na zařízení pro provozní ošetření železničních 

vozidel,  zařízení  pro  údržbu  a  opravy  železničních  vozidel  a  ostatní  zařízení.  Při 

provozním  ošetření  se  provádí  kontrola  technického  stavu  vozidel  během  provozu, 

doplnění vody, písku a pohonných hmot, čištění skříní vozidel, úklid vnitřních prostor a 

vyprázdnění nádrží WC.

Zařízeními pro provozní ošetření vozidel jsou:

 lokomotivní točna (obr. č. 1),

 zařízení pro zásobování pískem – sušící zařízení a dopravní zařízení,

 zařízení  pro  zásobování  vozidel  pohonnými  hmotami  a  topnými,  motorovými, 

převodovými a hydraulickými oleji - čerpadla, stáčecí a výdejní zařízení, měřidla 

průtoku, nádrže a cisterny,
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 zařízení pro zásobování vozidel vodou,

 zařízení pro čištění skříní a podvozků vozidel – stabilní a mobilní myčky,

 zařízení pro odsávání vakuových WC.

Obr. č. 2: Souprava patkových zvedáků na opravně vozů

Pro údržbu a opravy vozidel se používají tato strojní zařízení:

 zdvihací  zařízení  –  zavěšené elektrické  kladkostroje,  jeřáby mostové,  portálové, 

pojízdné  i  nepojízdné,  jeřáby  konzolové  otočné  a  pevné,  soupravy  patkových 

zvedáků (obr. č. 2), hříže,

 dopravní zařízení – akumulátorové a motorové vysokozdvižné a plošinové vozíky, 

navijáky,

 vzduchotechnické  zařízení  –  odsávací  zařízení,  průmyslové  vysavače,  rozvody 

stlačeného  vzduchu  s  uzavíracími  ventily  a  odlučovači,  kompresory  stabilní  a 

pojízdné (obr. č. 3),

 energetické stroje – měniče proudu a usměrňovače, elektrická předtápěcí zařízení, 
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svářecí stroje,

 obráběcí stroje na kov – soustruhy, frézky, vodorovné vyvrtávačky, vrtačky, brusky, 

strojní pily, nůžky na plech tabulové a profilové,

 obráběcí stroje na dřevo – pily kotoučové a pásové, frézky, hoblovky, vrtačky,

 tvářecí  stroje  –  lisy  hydraulické,  ohýbačky  a  zakružovačky  na  plech  a  trubky, 

buchary,

 zkušební  a  měřící  zařízení  –  zkušebny  elektrických  a  motorových  lokomotiv, 

zkušebny brzdičů,  pružnic,  nápravových tlaků,  zkušební  stolice  pro rychloměry, 

zkušebny  elektrického  předtápěcího  zařízení  vozů,  zkušebny  vlakového 

zabezpečovače.

Obr. č. 3: Šroubový kompresor Atlas Copco s tlakovou nádobou

Dalšími  zařízeními  jsou např.  silniční  dopravní  prostředky,  zařízení  pro skladování 

materiálu a náhradních dílů, stroje na údržbu komunikací, rozvody energie, tepla, vody a 

kanalizace. 
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Pro zajištění pravidelné údržby jsou stroje a zařízení zařazeny do plánu údržby, kterou 

provádí vlastní zaměstnanci DKV nebo externí dodavatelé na základě smlouvy o dílo.

4.2   Využívání strojů a zařízení

Strojní zařízení na trvale obsazených pracovištích s denně probíhajícími opravami a 

údržbou kolejových vozidel jsou využívána ve velkém rozsahu. Ostatní pracoviště a tím i 

jejich  strojní  zařízení  se  používají  pouze  ojediněle  při  mimořádnostech  nebo výlukové 

činnosti, kdy se vozidlo na své obvyklé stanoviště nedostane. Tato zařízení je třeba také 

udržovat, ale četnost údržby může být menší. 

Vliv  na  četnost  údržby strojního  zařízení  při  stanovení  plánu údržby má i  to,  zda 

zařízení  je  technologicky  nenahraditelné  nebo  použití  náhradního  zařízení  je 

problematické.  V  DKV  Olomouc  to  jsou  tato  zařízení:  lokomotivní  točna,  tankovací 

stanice  pohonných  hmot,  zařízení  pro  odsávání  WC,  elektrická  předtápěcí  zařízení  a 

záložní  zdroje  na  výrobu  elektrického  proudu.  Zachování  provozuschopnosti  těchto 

zařízení má strategický význam na trvale užívaných pracovištích. Na ostatních pracovištích 

v  době  jejich  dlouhodobější  odstávky  nebo  pracovištích  trvale  neobsazených  a 

využívaných jen nepravidelně je vhodné upravovat četnost provádění jinak velmi častých 

kontrol. 

Pro stanovení četnosti  provádění pravidelné údržby by bylo vhodné rozdělit  strojní 

zařízení do několika skupin na základě jejich využívání:

I. skupina: Trvale používaná zařízení technologicky nenahraditelná (lokomotivní točna, 

tankovací stanice pohonných hmot,  zařízení pro odsávání WC, elektrická 

předtápěcí zařízení, záložní zdroje na výrobu elektrického proudu v době 

jejich používání).

II. skupina: Ostatní stroje a zařízení na využívaných pracovištích.

III. skupina: Stroje a zařízení na pracovištích s občasným využitím.
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5    Aktuální stav BOZP při provozu strojů a zařízení v DKV Olomouc

Na základě  provedeného  šetření  byl  zhodnocen  současný  stav  zajištění  BOZP při 

provozu strojů a strojních zařízení. Zjišťování stavu bylo prováděno na základě kontroly 

předložených dokladů a také při fyzické kontrole na jednotlivých pracovištích.

V následujících podkapitolách je uveden přehled plnění povinností  v oblasti  BOZP 

při provozu strojů a zařízení v DKV Olomouc.

5.1   Identifikace rizik

Pro  zajištění  úkolů  v  oblasti  BOZP je  v  DKV Olomouc  zřízena  funkce  odborně 

způsobilé osoby pro BOZP s platným osvědčením o odborné způsobilosti.

Rizika  vznikající  při  provozování  strojů  a  strojních  zařízení  jsou  vyhledávána 

předepsaným způsobem a zdokumentována. Je provedena kategorizace prací. Na základě 

zjištěných rizik jsou zaměstnanci vybaveni příslušnými osobními ochrannými pracovními 

prostředky – je zpracována Směrnice pro používání OOPP v DKV Olomouc.  

Hodnocení: Požadavky právních předpisů v oblasti prevence rizik jsou splněny.

5.2   Provoz strojů a strojních zařízení 

Při  zjišťování  aktuálního  stavu  BOZP při  provozu  strojů  a  strojních  zařízení  bylo 

nejdříve prověřeno plnění povinností  dokladově – existence dokumentace, tvorba plánů 

revizí a údržby, stanovení pověřených osob, proškolení obsluhy.

Oblast svařování  není  v  bakalářské  práci  posuzována  vzhledem k  rozsahu  dalších 

popsaných činností. V DKV Olomouc je zaveden Systém řízení kvality při svařování, který 

je pravidelně jedenkrát ročně auditován nezávislou auditorskou firmou. 
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5.2.1   Elektrická zařízení 

V oblasti elektrických zařízení bylo posuzováno splnění těchto povinností:

 určení zaměstnance odpovědného za bezpečný provoz elektrických zařízení,

 existence aktuální provozní dokumentace,

 určení prostředí podle působení vnějších vlivů,

 zpracování plánu revizí elektrického zařízení a hromosvodů, 

 zpracování plánů pravidelné údržby a vedení záznamů o pravidelné údržbě,

 provádění revizí a doložení zdravotní a odborné způsobilosti osob provádějících 

revize,

 stanovení a udržování elektrokvalifikace zaměstnanců. 

Hodnocení: Povinnosti byly splněny, elektrická zařízení jsou provozována v souladu 

         s předpisy.

5.2.2   Zdvihací zařízení 

Na úseku  zdvihacích  zařízení  zaměstnavatel  předkládal  k  hodnocení  plnění  těchto 

požadavků:

a) zpracování Systému bezpečné práce, 

b) určení pověřených zaměstnanců odpovědných za bezpečný provoz zdvihacích zařízení,

c) určení provozních techniků zdvihacích zařízení,

d) vedení aktuální provozní dokumentace včetně provozních deníků zdvihadel,

e) zpracování plánu revizí a zkoušek, 

f) provádění revizí a doložení zdravotní a odborné způsobilosti osob provádějících revize,

g) zpracování plánů pravidelné údržby a vedení záznamů o pravidelné údržbě,

h) doložení  platné  odborné  a  zdravotní  způsobilosti  jeřábníků,  vazačů  a  dalších 

obsluhovatelů zdvihacích zařízení.

Hodnocení: Požadavky byly splněny, zdvihací zařízení jsou provozována v souladu 

         s předpisy.
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5.2.3   Tlaková zařízení 

Pro vyhodnocení stavu v oblasti užívání tlakových zařízení bylo požadováno splnění 

těchto povinností:

a) existence pasportů tlakových nádob,

b) určení zaměstnanců odpovědných za bezpečný provoz tlakových zařízení,

c) vedení provozních deníků tlakových nádob se seznamem obsluhovatelů,

d) naplánování a provádění revizí a zkoušek a doložení zdravotní a odborné způsobilosti 

osob provádějících revize a zkoušky,

e) vedení zápisů o revizích a zkouškách,

f) zpracování plánů pravidelné údržby a předložení záznamů o pravidelné údržbě,

g) vyškolení obsluhy tlakových zařízení a doložení jejich zdravotní způsobilosti, 

h) zpracování směrnice pro provoz, obsluhu a údržbu tlakových nádob. 

Hodnocení: Povinnosti  byly splněny,  tlaková zařízení  jsou provozována v souladu 

         s předpisy. 

5.2.4   Elektrické spotřebiče 

Při  posuzování  plnění  povinností  v  oblasti  používání  elektrických  spotřebičů  byly 

kontrolovány tyto doklady:

a) karty spotřebičů s aktuálním zápisem,

b) návody k použití a prokazatelné seznamování obsluhy s návodem k použití,

c) plán revizí elektrospotřebičů,

d) doklady o vyřazování spotřebičů z evidence,

e) provádění revizí spotřebičů a odborná způsobilost k provádění revizí, 

f) pravidelné  školení  z  požadavků  BOZP  pro  obsluhu  elektrospotřebičů  v  rámci 

pravidelného školení BOZP,

g) Směrnice  pro provádění  kontrol  a  revizí  elektrického ručního nářadí  a  elektrických 

spotřebičů v DKV Olomouc.
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Hodnocení: Předložené  doklady  byly  v  pořádku,  elektrické  spotřebiče  jsou 

                       provozovány v souladu s předpisy.

5.2.5   Motorové vozíky

Pro vyhodnocení stavu v oblasti užívání motorových vozíků bylo požadováno splnění 

těchto povinností:

 určení zaměstnance odpovědného za kontrolu, opravy a údržbu motorových vozíků,

 určení zaměstnanců odpovědných za technický stav a provoz motorových vozíků,

 vedení aktuální provozní dokumentace a provozních deníků motorových vozíků,

a) zpracování plánu revizí, 

b) provádění revizí a odborná způsobilost zaměstnanců provádějících revize,

c) zpracování plánů pravidelné údržby a vedení záznamů o pravidelné údržbě,

d) vedení  karet  řidičů  motorových  vozíků  a  provádění  pravidelného  školení  řidičů 

motorových vozíků,

e) zpracování dopravního a provozního řádu motorových vozíků v DKV Olomouc.

Hodnocení: Povinnosti byly splněny, motorové vozíky jsou provozovány v souladu 

         s předpisy.

5.2.6   Ostatní stroje a strojní zařízení 

V oblasti provozování ostatních strojů a strojních zařízení zaměstnavatel předkládal 

k hodnocení plnění těchto požadavků:

 určení zaměstnance odpovědného za provádění kontrol, zkoušek a revizí zařízení,

 vedení provozní dokumentace k jednotlivých zařízením,

 stanovení odpovědnosti za technický stav a provoz zařízení,

 zpracování plánu kontrol strojního zařízení,

 zpracování plánů pravidelné údržby, vedení záznamů o pravidelné údržbě,

 pravidelné školení BOZP při obsluze strojních zařízení.
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Hodnocení: Povinnosti  byly  splněny,  strojní  zařízení  jsou  provozována  v  souladu 

         s předpisy.

5.3   Fyzická kontrola na pracovištích

Pro vyhodnocení současného stavu BOZP při provozu strojů a strojních zařízení byl při 

šetření na pracovištích  použit vzorek 30 strojních zařízení. Polovina byla vybrána        z 

evidence  používaných  strojních  zařízení  a  druhá  polovina  byla  nahodile  zvolena  při 

obhlídce   pracovišť.  Při  místním šetření  bylo  ještě  zkontrolováno  5  kusů  elektrických 

spotřebičů. Všechna zařízení byla kontrolována ve vypnutém stavu.

Při posuzování aktuálního stavu BOZP vybraného stroje nebo strojního zařízení byly 

prověřovány a vyhodnocovány tyto skutečnosti:

 Odpovídá instalace zařízení na pracovišti předpisům? 

 Odpovídá technický stav zařízení požadavkům dokumentace a je zařízení užíváno 

k určenému účelu? 

 Je provedeno dostatečné bezpečnostní značení? 

 Má strojní zařízení požadovanou dokumentaci?

 Je na zařízení prováděna pravidelná údržba? 

 Je obsluha strojního zařízení dostatečně kvalifikovaná?

Zjištěný stav byl hodnocen jako vyhovující (A) nebo nevyhovující (N) a výsledky byly 

zaznamenány do tabulky č. 2, ve které je uveden přehled strojů a zařízení a tabulky č. 3 pro 

elektrospotřebiče .
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Tabulka č. 2: Stroje a strojní zařízení

Název zařízení: Umístění:
Hodnocené skutečnosti

1) 2) 3) 4) 5) 6)

Soustruh hrotový SUI 40 soustružna A A A A A A
Vrtačka sloupová VS 20 soustružna A A A A A A
Univerzální frézka FWG 25 soustružna A A A A A A
Tlaková nádoba stabilní 133-V5 Přístřešek A A A A A A
Bruska dvoukotoučová BAD 40 Provozní hala A A A A A A
Mazací lis pojízdný 63 Z1P Provozní hala A A A A A A
Zapískovací zařízení Provozní hala A A N A A A
Tankovací stanice PHM 8. kolej A A N A A A
Točna lokomotivní Kruhové haly A A A A A A
Zvedáky patkové DUO 4 x 25 t Kruhová hala A A A A A A
Vysokotlaké mycí zařízení Therm Kruhová hala A A A A A A
Kompresor stabilní GA 22FF Kruhová hala A A A A A A
Kozlíkový jeřáb 5000 kg Kruhová hala A A A A A A
Vrtačka stolní V 20A nástrojárna A A A A A A
Strojní tabulové nůžky NIC 2500-4 Hala B A A A A A A
Lis hydraulický CDM 80 Hala B A A N A A A
Vrtačka stojanová SV 13 Dílna zámečníků A A A A A A
Nůžky na kov NPM 10 Dílna zámečníků A A A A A A
Ruční kladkostroj s nosníkem 500 kg Elektronici TV A A A A A A
Zvedáky patkové DUO 4 x 15 t Kolej 22 A A A A A A
Jednokartáčová myčka ITECO Kolej 20b A A A A A A
Šicí stroj 72111-101 Šicí dílna A A A A N A
Jeřáb mostový JJME 5000 kg Hala C A A A A A A
Montážní vrátek MV 3,2 Hala A A A A A A A
Dřevoobráběcí stroj MUT 400 Stolárna N A A N A A
Vysokozdvižný vozík DVHM 3222 TV nákladní A A A A A A
Vozík bateriový EP 006.2 Hala B A A A A A A
Zvedák hydraulický ruční RHZ 7 Hala C A A A A A A
Průmyslový vysavač PANDA Hala C A A A A A A
Vzduchotechnika Nabíjecí stanice A A A A N A
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Tabulka č. 3: Elektrospotřebiče a elektrické přenosné nářadí

Název zařízení: Umístění:
Hodnocené skutečnosti

1) 2) 3) 4) 5) 6)

Úhlová bruska NAREX EBU 15-16, 
evidenční číslo 512

Brusírna A A A A A A

Úhlová bruska NAREX EBU 15-16, 
evidenční číslo 407

Brusírna A A A A A A

Prodloužení 230 V, 15 m, evidenční 
číslo 052

Hala B A A A A A A

Rychlovarná konvice ETA, evidenční 
číslo 917

Denní místnost 
Kruhová hala

A A A A A A

Mikrovlnná trouba Moulinex, bez 
evidenčního čísla

Denní místnost 
Kruhová hala

A A A A N A

5.3.1   Vyhodnocení zjištěných skutečností

Při kontrole dodržování BOZP vybraných strojů, strojních zařízení a elektrospotřebičů 

bylo  v  rámci  hodnocených  skutečností  zjištěno  porušení  předpisů  při  stanovení 

manipulačního  prostoru  (1x),  v  požadavcích  na  bezpečnostní  nátěr  a  značení  (3x), 

v provozní dokumentaci (1x) a v zařazení stroje do plánu údržby a revizí (3x). Podrobně 

jsou zjištěné nedostatky uvedeny v dalším textu.

Odpovídá instalace zařízení na pracovišti předpisům? Výsledky jsou zaznamenány ve 

sloupci 1) tabulky č. 2 a č. 3.

Hodnoceno: Umístění  stroje  podle  návodu  k  použití,  ukotvení,  přístup 

k zařízení, připojení k elektrické energii, odstupové vzdálenosti.

Zjištěné nedostatky: Dřevoobráběcí  stroj  MUT 400 je  rumunské  výroby a  návod na 

použití  je pouze v ruštině.  Podmínky pro instalaci  stroje nebyly 

dohledány. Nebyl stanoven manipulační prostor (porušen § 3 odst. 

1b NV č. 378/2001 Sb.).

Opatření: Zajistit  zpracování  MPBP  v  českém  jazyku  a  stanovit  v  něm 

podmínky pro volný manipulační prostor.
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Odpovídá technický stav zařízení požadavkům dokumentace a je zařízení užíváno 

k určenému účelu? Výsledky jsou zaznamenány ve sloupci 2) tabulky č. 2 a č. 3.

Hodnoceno: Kompletnost  zařízení  v  porovnání  s  dokumentací,  stav 

připojovacích kabelů, stav hydraulické a mazací soustavy, čistota 

zařízení, užívání zařízení k určenému účelu.

Zjištěné nedostatky: Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Opatření: Opatření není potřebné.

Je provedeno dostatečné bezpečnostní značení? Výsledky jsou zaznamenány ve sloupci 

3) tabulky č. 2 a č. 3.

Hodnoceno: Bezpečnostní nátěr, bezpečnostní značky a tabulky, značení a stav 

sdělovačů a hlavního vypínače.

Zjištěné nedostatky: Zapískovací  zařízení  –  část  potrubního  rozvodu  pro  dopravu 

křemičitého písku bez  nátěru  proti  korozi  v  prostředí  s vysokou 

vlhkostí (porušen článek 2.2.1  přílohy NV č. 101/2005 Sb.).

Tankovací stanice – potrubní rozvod nafty od nádrží k výdejnímu 

stojanu  nemá  provedeno  bezpečnostní  značení  v  závislosti  na 

druhu přepravované látky a směru dopravy (porušen článek 2.2.4 

NV č. 101/2005 Sb.).

Lis  hydraulický  CDM  80  –  v  době  kontroly  v  poruše,  nebyl 

označen tabulkou  MIMO  PROVOZ, nebyly vyvěšeny pokyny pro 

bezpečnou práci na lisu (porušen § 3 odst. 1p NV č. 378/2001 Sb.).

Opatření: Zapískovací zařízení – provést ochranný nátěr potrubí.

Tankovací  stanice  –  provést  bezpečnostní  nátěr  v  barvě 

přepravované  látky  a  orientovanou  šipkou  vyznačit  směr 

dopravované látky.
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Lis hydraulický CDM 80 – bez odkladu umístit na stroj tabulku 

MIMO PROVOZ, na vhodné místo umístit pokyny pro bezpečnou 

práci na lisu.

Má strojní zařízení požadovanou dokumentaci? Výsledky jsou zaznamenány ve sloupci 

4) tabulky č. 2 a č. 3.

Hodnoceno: Vybavení  stroje  návodem  k  použití  nebo  místním  provozním a 

bezpečnostním  předpisem  nebo  provozním  řádem,  prohlášení 

o  shodě,  pasport  tlakové  nádoby,  průkaz  způsobilosti,  výchozí 

revize, provozní deník.

Zjištěné nedostatky: Dřevoobráběcí stroj MUT 400 rumunské výroby, rok výroby 1975, 

má dokumentaci pouze v ruštině,  chybí  požadavky na stanovení 

manipulačního prostoru (porušen § 3 odst. 1b NV č. 378/2001 Sb.).

Opatření: Zajistit  odborný  překlad  a  zpracovat  pro  stroj  místní  provozní 

bezpečnostní předpis s uvedením požadavků pro bezpečný provoz 

stroje.

Je na zařízení prováděna pravidelná údržba a revize? Výsledky jsou zaznamenány ve 

sloupci 5) tabulky č. 2 a č. 3.

Hodnoceno: Zařazení stroje nebo zařízení do plánu pravidelné údržby a revizí, 

záznam o provedené údržbě, zápisy o revizích.

Zjištěné nedostatky: Šicí stroj 72111-101 pro opravy čalounění sedadel osobních vozů – 

dle potřeby je stroj seřizován a opravován odbornou firmou, ale 

není  zařazen  do  plánu  pravidelné  údržby  a  tato  údržba  není 

prováděna (porušen § 3 odst. 4a NV č. 101/2005 Sb.).

Vzduchotechnika – je provozována v rámci  zkušebního provozu 

nové nabíjecí stanice, zařízení není zahrnuto do plánu pravidelné 
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údržby (porušen § 3 odst. 4a NV č. 101/2005 Sb.).

Mikrovlnná  trouba  Moulinex  –  nový  spotřebič  nezařazený  do 

plánu  revizí  elektrospotřebičů  (porušen  §  3  odst.  4a  NV  č. 

101/2005 Sb.).

Opatření: Šicí stroj 72111-101 – podle návodu k použití zjistit nebo stanovit 

termíny pro provádění údržby a zařadit stroj do plánu pravidelné 

údržby a údržbu provádět.

Vzduchotechnika – zařadit zařízení do plánu pravidelné údržby a 

údržbu  začít  provádět,  protože  na  základě  předložené  průvodní 

dokumentace  nastanou  termíny  pro  provedení  údržby  před 

ukončením zkušebního provozu.

Mikrovlnná  trouba  Moulinex  –  stanovit  termín  pro  provádění 

pravidelných revizí. 

Je obsluha dostatečně kvalifikovaná? Výsledky jsou zaznamenány ve sloupci 6) tabulky 

č. 2 a č. 3.

Hodnoceno: Seznamy  obsluhovatelů,  posudek  o  zdravotní  způsobilosti 

zaměstnanců k vykonávané činnosti, platný záznam o školení.

Zjištěné nedostatky: Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Opatření: Opatření není potřebné.

5.4  Celkové hodnocení BOZP při provozu strojů a zařízení v DKV Olomouc

Při prověřování skutečného stavu BOZP při provozu strojních zařízení byly zjištěny 

u některých strojů a zařízení dílčí  nedostatky v plnění povinností  daných předpisy pro 

bezpečný provoz strojů a zařízení.  K zamezení výskytu těchto nedostatků by měla přispět 

interní směrnice pro provoz a údržbu strojů a strojních zařízení v DKV Olomouc.
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6    Návrh interní směrnice pro provoz a údržbu strojů a zařízení v DKV 
Olomouc 

Tato směrnice je zpracována ve smyslu požadavků zákona č. 262/2006 Sb., v platném 

znění, zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, a prováděcích předpisů, zejména  nařízení 

vlády č. 378/2001 Sb. a č. 101/2005 Sb..

Základní povinnosti zaměstnavatele při provozu strojů a zařízení jsou:

 Uvádět  do  provozu  pouze  zařízení  odpovídající  technickým  požadavkům  na 

výrobky před uvedením na trh nebo do provozu.

 Používat zařízení pouze k účelům a za podmínek, pro které je určeno.

 Vést předepsanou provozní dokumentaci v aktualizovaném stavu.

 Provádět předepsané kontroly, zkoušky a revize zařízení.

 Provádět pravidelnou údržbu v souladu s návodem na použití a plánem údržby.

 Neprovozovat poškozené zařízení [2].

6.1   Účel a platnost směrnice

Směrnice  se  vydává  za  účelem  sjednocení  postupů  a  stanovení  organizace  všech 

činností souvisejících se zajištěním BOZP při provozu strojů a strojních zařízení vedoucích 

k naplnění požadavků právních předpisů.

Směrnice se vztahuje na

 pořizování strojního zařízení,

 předání do užívání, 

 zařazení do plánů kontrol, revizí a údržby,

 používání strojního zařízení,

 ukončení používání a vyřazení z evidence.

Platnost směrnice: Směrnice platí pro celý obvod DKV Olomouc. 
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6.2   Popis jednotlivých kroků  při provozu strojního zařízení

6.2.1   Pořízení strojního zařízení

a) Na  základě  schváleného  požadavku  na  pořízení  strojního  zařízení  provedou 

zaměstnanci  technického  oddělení  nebo  materiálně  technického  zásobování  (MTZ) 

výběr vhodného dodavatele. Každé nové strojní zařízení musí být vybaveno návodem k 

použití a označením CE. Bez splnění těchto požadavků nesmí být zařízení zakoupeno.

b) Pokud se pořizuje zařízení bezúplatným převodem z jiné organizační složky ČD a.s., 

musí být vybaveno průvodní dokumentací.  Zařízení bez této dokumentace se nesmí 

převzít. 

c) Zařízení přebírá odpovědný zaměstnanec technického oddělení nebo MTZ. O převzetí 

zařízení  musí  být  proveden  písemný  zápis,  ve  kterém musí  být  uvedeno  i  předání 

požadované  dokumentace.  Úplnost  dodávky  a  obsah  předávané  dokumentace  musí 

přebírající osobně zkontrolovat. 

d) Při  pořizování  drobného  hmotného  majetku  (např.  přenosného  nářadí)  kontroluje 

přebírající  zaměstnanec  kompletnost  dodávaného  zboží  včetně  návodu  k  použití  a 

písemným zápisem o převzetí je potvrzený dodací list, prodejka nebo obdobný doklad.

6.2.2   Zaevidování strojního zařízení

a) Zaevidování  zařízení,  které  je  investičním  majetkem,  provádí  referent  investičního 

majetku  do programu  SAP (modul  AM),  který  zajistí  označení  strojního  zařízení 

inventárním číslem.

b) Při  pořízení  neinvestičního  majetku  zajistí  jeho  zaevidování  do  SAP (modul  MM) 

zaměstnanec MTZ.
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6.2.3   Instalace strojního zařízení

a) Instalaci  strojního  zařízení  zabezpečují  zaměstnanci  technického  oddělení  podle 

požadavků  v  návodu  k  použití  prostřednictvím  dodavatelské  firmy  nebo  jiných 

pracovníků. Výběr místa pro instalaci zařízení musí být odsouhlaseno bezpečnostním 

technikem, požárním technikem a vodohospodářem. 

b) Při instalaci zařízení na stanoviště musí být především splněny tyto požadavky: 

 bezpečný přístup obsluhy k zařízení,

 dostatečný manipulační prostor u stroje,

 přivádění a odvádění všech forem energií a látek, užívaných nebo vyráběných, 

bezpečným způsobem,

 umístění ovládacích prvků mimo nebezpečné prostory a viditelně označené,

 vybavení zařízení zřetelně identifikovatelnými zařízeními pro jeho odpojení od 

všech  zdrojů  energie;  následné  připojení  ke  zdrojům  energií  nesmí  pro 

zaměstnance představovat žádné riziko,

 vybavení stanoviště výstražnými nebo informačními značkami, značením nebo 

signalizací,

 vybavení  vhodným  ochranným  zařízením  a  zabezpečením  před  ohrožením 

života a poškozením zdraví obsluhy a ostatních zaměstnanců.

c) Po instalaci, před uvedením zařízení do provozu, musí být provedena výchozí kontrola 

(nebo revize) dle požadavků výrobce. Požadavek na provedení výchozí kontroly musí 

být splněn i u zařízení opravovaného, modernizovaného nebo přemísťovaného na jiné 

stanoviště. 

d) Při  instalaci  nového  zařízení  nebo  přemístění  na  nové  stanoviště  provede  odborně 

způsobilá osoba BOZP vyhledání možných rizik, stanoví opatření k jejich odstranění 

nebo eliminaci jejich negativního vlivu, v případě nutnosti zajistí měření škodlivin,  a 

zařadí činnost do příslušné kategorie.

e) Určené technické zařízení – zdvihací zařízení, tlakové zařízení a elektrická zařízení se 

zařazuje do užívání až po vydání průkazu způsobilosti. O vydání průkazu způsobilosti 
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žádá  pověřený  zaměstnanec  technického  oddělení  na  základě  vykonané  technické 

prohlídky  a  zkoušky.  Před  vydáním  průkazu  způsobilosti  je  zařízení  provozně 

nezpůsobilé.

6.2.4   Předání zařízení do užívání a zaškolení personálu

a) Zařízení se předá do užívání vedoucímu pracoviště, kterému je zařízení přiděleno 

k  užívání  na  základě  předávacího  protokolu.  Vedoucí  pracoviště  obdrží  kopii 

návodu   k použití nebo zpracované MPBP k předávanému zařízení.  U strojů, kde 

to  příslušné  předpisy stanoví  vydá zaměstnanec technického oddělení  provozní 

deník  k  záznamům o provozu,  údržbě,  opravách,  kontrolách,  revizích   (např.  u 

tvářecích strojů, určených technických  zařízení, motorových vozíků, apod.). Pro 

ostatní  stroje  a  zařízení  je  zaveden deník  závad  a  údržby strojního  zařízení  na 

příslušném pracovišti. Za řádné  vedení deníků pro jednotlivé stroje a zařízení je 

zodpovědný bezprostředně nadřízený  zaměstnanec. 

b) Prokazatelné zaškolení personálu provádí podle charakteru zařízení jeho dodavatel, 

odborně  způsobilá  osoba  nebo  pověřený  zaměstnanec.  Záznam  o  provedeném 

zaškolení se ukládá v originále na technickém oddělení v dokumentaci zařízení a 

v kopii u vedoucího pracoviště. Dodatečné zaškolení dalších zaměstnanců provádí 

vedoucí  pracoviště  sám,  pokud  je  způsobilý  nebo  na  základě  jeho  požadavku 

zaškolení  zajistí  zaměstnanec  technického  oddělení.  Pro  práci  na  zařízeních 

vyžadujících  speciální  školení  se  vztahují  pravidla  stanovená  ve  Směrnici  pro 

školení a odbornou přípravu v DKV Olomouc, část V.

c) Při předávání do užívání elektrických spotřebičů se postupuje podle Směrnice pro 

provádění kontrol a revizí elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů.
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6.2.5   Zařazení do plánu kontrol, revizí a preventivní údržby

Na  základě  požadavků  stanovených  v  návodu  k  použití,  právních  předpisech  a 

normových  doporučení  stanoví  pověřený  zaměstnanec  technického  oddělení  termíny 

k provádění údržby, kontrol a revizí a zařadí zařízení do jednotlivých plánů pro kontroly, 

údržbu a revize.  

6.2.6   Provádění údržby a revizí

Provádění  údržby  strojů  a  zařízení  je  zajišťováno  dvěma  způsoby,  a  to  vlastními 

zaměstnanci a dodavatelsky. 

A) Vlastními zaměstnanci -  zaměstnanec pověřený pravidelnou údržbou stroje musí být 

pro  provádění  údržby  prokazatelně  zaškolen  dodavatelskou  firmou,  zaměstnancem 

technického oddělení nebo vedoucím zaměstnancem. Obsahem zaškolení je návod k 

použití  zařízení  nebo MPBP a praktická ukázka údržby.  O provedené údržbě udělá 

zaměstnanec zápis do deníku stroje nebo deníku pracoviště. V zápisu se uvede celkový 

stav zařízení, seznam měněných dílů, výměna oleje nebo jiné provozní kapaliny, stav 

opotřebení a zjištěné závady. Kontrolu uskutečněné údržby provádí po jejím vykonání 

vedoucí pracoviště nebo jeho zástupce s podpisem do deníku nebo záznamu o údržbě. 

Pokud se při údržbě vyskytnou závady, které nelze na pracovišti odstranit, nahlásí je 

vedoucí pracoviště na technické oddělení, které zajistí opravu zařízení.

V případě zjištění nedostatků při údržbě prováděné vlastními zaměstnanci zabezpečí

vedoucí  pracoviště  nebo  jeho  zástupce  provedení  nápravy  a  podle  závažnosti

nedostatků toto řeší dál v souladu s Pracovním řádem.

B) Dodavatelsky  -  zaměstnanec  technického  oddělení  nasmlouvá  externí  firmu  na 

provádění  pravidelné  údržby  strojního  zařízení.  Před  zahájením  prací  musí 

dodavatelská  firma  doložit  odbornou  způsobilost  k  provádění  objednaných  prací  a 

zaměstnanec  technického oddělení  musí  pracovníky firmy seznámit  s  návodem pro 

údržbu stroje. Na zápisu o předání a převzetí práce potvrdí zaměstnanec technického 

oddělení provedení údržby v požadovaném rozsahu a provede zápis do deníku stroje 

nebo deníku pracoviště.  Zápis o předání a převzetí  práce se založí do dokumentace 
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zařízení.

Při zjištění závad na dodavatelsky provedené údržbě strojního zařízení oznámí vedoucí 

pracoviště zjištěné nedostatky na technické oddělení, které zajistí opravu/nápravu nebo 

řeší reklamaci u externího dodavatele. 

Při provádění  revizí na zařízení se postupuje obdobným způsobem jako u provádění 

údržby dodavatelsky.  Revizní  zpráva  musí  být  ze  strany DKV podepsána  odpovědnou 

osobou a založena do dokumentace. Bezodkladně musí být odpovědným zaměstnancem 

řešeno odstraňování závad z revizí.

6.2.7   Kontrola  provádění  pravidelné údržby a revizí dle plánu 

a) Provádění  údržby  a  revizí  se  kontroluje  a  vyhodnocuje  pololetně  na  technickém 

oddělení a zápis se založí do knihy kontrolní činnosti. 

b) Přezkoumání  plánů  údržby  a  revizí  –  provádí  pověřený  zaměstnanec  technického 

oddělení  jedenkrát  ročně  kontrolou  provozní  dokumentace  strojních  zařízení  a 

vyhodnocením stavu zařízení. Výstupem je plán údržby a revizí na další rok.

c) Specifika při provádění údržby a revizní činnosti jsou řešena ve vlastních směrnicích 

pro:

Tlakové nádoby: Směrnice  pro  provoz,  obsluhu  a  údržbu  tlakových  nádob 

v DKV Olomouc.

Zdvihací zařízení: Směrnice  pro  provoz,  obsluhu,  údržbu  a  zkoušení  zdvihacích 

zařízení.

Motorové vozíky: Dopravní a provozní řád motorových vozíků v DKV Olomouc.

Elektrospotřebiče: Směrnice  pro  provádění  kontrol  a  revizí  elektrického  ručního 

nářadí a elektrických spotřebičů.

Svařovací přístroje: Směrnice Systém řízení kvality při svařování.
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6.2.8   Ukončení používání strojního zařízení a vyřazení z evidence

Návrh  na  vyřazení  zařízení  z  užívání  zpracovává  technické  oddělení  nebo  MTZ 

v případě, že není zařízení využíváno, je opotřebené nebo neopravitelné nebo by oprava 

byla nerentabilní. Pokud je návrh na vyřazení odsouhlasen vedením DKV je další postup:

a) Zařízení je funkční, ale již není potřebné ani se nepředpokládá jeho další využití – 

zaměstnanec technického oddělení prostřednictvím obchodního oddělení nabídne 

zařízení jiným organizačním složkám ČD a.s. k bezúplatnému převodu, v případě 

nezájmu je zařízení nabídnuto k odprodeji.

b) Zařízení je vadné a oprava je neekonomická – zaměstnanec technického oddělení 

nebo MTZ vyhotoví  protokol  o  vyřazení  a  zařízení  je  předáno ke  šrotaci  nebo 

ekologicky zlikvidováno (elektrospotřebiče).

c) Po převodu, prodeji nebo fyzické likvidaci je zařízení vyřazeno z evidence SAP 

AM nebo MM.

6.3   Povinnosti vedoucích zaměstnanců při provozu strojního zařízení

Za  provoz  a  technický  stav  strojů  zařízení  odpovídají  vedoucí  zaměstnanci  DKV 

v rozsahu svých funkcí nebo na základě písemného pověření. Tito  zaměstnanci musí být 

prokazatelně  seznámeni  s  předpisy  upravujícími  provoz,  obsluhu,  údržbu  a  opravy 

zařízení,  návody  výrobce  a  související  předpisy.  Znalosti  těchto  předpisů  musí  být 

pravidelně ověřovány, a to ve lhůtách  platných pro obsluhu zařízení.

Při provozu strojů a strojního zařízení je vedoucí zaměstnanec zejména povinen:

a) Před započetím práce na zařízení zkontrolovat technický stav zařízení a stav pracoviště 

z hlediska dodržování požadavků BOZP.

b) Nepřipustit  práci  na  zařízení,  které  neodpovídá  dokumentaci  –  chybějící  ochranné 

kryty, zábrany, neschválené úpravy, na zařízení se projevuje únik provozních kapalin, 

jsou vadné přívodní kabely, zařízení vykazuje odchylky od normálního provozu.
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c) Nepřipustit,  aby  na  zařízení  pracoval  zaměstnanec  bez  zdravotní  a  odborné 

způsobilosti, bez používání předepsaných OOPP.

d) V průběhu pracovní směny kontrolovat, zda zaměstnanci dodržují při obsluze strojů 

pracovní postupy  a další požadavky na zajištění BOZP.

e) Zajistit dostatečný manipulační prostor u stroje a bezpečný přístup obsluhy k zařízení.

f) Zajistit  vybavení  stanoviště  stroje  potřebným  výstražným  značením,  informačními 

značkami, bezpečnostním nátěrem, nápisy a symboly a udržovat je v čitelném stavu.

g) Nepřipustit používání zařízení k jiným účelům a za jiných podmínek než umožňuje 

návod k použití.

h) Zajistit  zavedení  a  vedení  provozního  deníku k  záznamům  o  provozu,  údržbě, 

opravách, kontrolách, revizích, kontrolovat zápisy  v provozním deníku.

i) U strojního zařízení, které v daném období není používáno, zamezit jeho používání 

vhodným způsobem (uzamčení hlavního vypínače, odpojení od zdroje energie, apod.).

j) V případě poruchy stroje zajistit jeho uvedení mimo provoz a označit zařízení tabulkou 

„MIMO  PROVOZ“,  neodkladně  oznámit  zjištění  závady na  zařízení  na  technické 

oddělení.

6.4   Povinnosti zaměstnanců při provozu strojů a zařízení 

Základní povinností zaměstnanců je počínat si tak, aby neohrožoval na životě a zdraví 

sebe ani ostatní zaměstnance nebo další osoby. Při provozu strojů a strojního zařízení je 

zaměstnanec zejména povinen:

a) Obsluhovat pouze strojní zařízení na jehož obsluhu má oprávnění.

b) Používat kompletní zařízení vybavené ochrannými kryty a zábranami, 

s nepoškozenými přívodními kabely. 
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c) Používat předepsané OOPP.

d) U  strojů  vybavených  provozním  deníkem  provádět  pravidelné  zápisy  o  provozu, 

údržbě a závadách.

e) Nepoužívat  zařízení  k  jiným  účelům  a  za  jiných  podmínek  než  umožňuje  návod 

k  použití,  neprovádět  neschválené  úpravy  a  zásahy  do  zařízení.  Práce  pro  vlastní 

potřebu bez souhlasu zaměstnavatele je zakázána!

f) Nevzdalovat se od obsluhovaného zařízení,  pokud je toto v chodu, ani dříve, než dojde 

k úplnému zastavení /doběhu/, pokud předpisem není stanoveno jinak a technickým 

opatřením není vyloučeno možné zranění jiných osob.

g) Sledovat  pravidelných  chod stroje,  při  zjištění  nezvyklého  chodu  stroje  neprodleně 

informovat nadřízeného.

h) Nahlásit  bezprostředně  nadřízenému  zaměstnanci  jakoukoliv  závadu  na  zařízení  a 

vyžadovat její odstranění.

i) V případě závady bezprostředně ohrožující bezpečnost je povinen ihned  vyloučit toto 

zařízení z užívání, zajistit je proti použití jinou osobou a okamžitě o tom informovat 

nadřízeného  zaměstnance.  (Nebezpečí,  která  se  mohou  vyskytnout  při  provozu 

strojních zařízení jsou uvedena v příloze č. 2 této práce.)

6.4.1   Zakázané činnosti při obsluze strojů a zařízení

• Obsluhovat zařízení bez oprávnění.

• Vyřazovat z činnosti ochranná, zabezpečovací a signalizační zařízení.

• Zasahovat do elektroinstalace zařízení bez oprávnění.

• Pracovat na stroji, který vykazuje jakoukoliv závadu.

• Obsluhovat zařízení bez předepsaných OOPP.

• Používat zařízení k jinému účelu a jiným pracovním postupem, než je určeno. 

• Přibližovat se na nebezpečnou vzdálenost k nebezpečným místům, která nejsou      z 

technologických důvodů zakrytována.
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6.5   Plán údržby strojů a strojního zařízení  v DKV Olomouc 

Rozdělení strojního zařízení do skupin důležitosti:

I. skupina: Trvale  používaná  zařízení  technologicky  nenahraditelná  (lokomotivní 

točna,  tankovací  stanice  pohonných  hmot,  zařízení  pro  odsávání  WC, 

elektrická předtápěcí zařízení, záložní zdroje na výrobu elektrického proudu 

v době jejich používání, dle vyhodnocení další zařízení). Udržování těchto 

zařízení v provozuschopném stavu má prioritu před ostatními zařízeními.

II. skupina: Ostatní stroje a zařízení na využívaných pracovištích. Do této skupiny patří 

všechna  zařízení,  která  jsou  technologicky  zaměnitelná  a  jsou  trvale 

využívaná.

III. skupina: Stroje a zařízení na nevyužívaných pracovištích nebo občasně využívaných. 

Tato  zařízení  musí  být  po  dobu  nevyužívání  řádně  zakonzervována  a 

zabezpečena proti nepříznivým vlivům prostředí. Jednou ročně, nebo před 

uvažovaným používáním,  musí  být  prověřen  technický  stav  zařízení.  Po 

dočasném užívání se provede na zařízení údržba s ohledem na opotřebení a 

následně se zařízení zakonzervuje. V případě dlouhodobějšího používání se 

údržba provádí v termínech stejného strojního zařízení skupiny I. nebo II..

6.5.1  Harmonogram plánů údržby strojů a zařízení  v DKV Olomouc 

Běžnou  údržbu  strojního  zařízení,  která  se  týká  mazání,  čištění  zařízení  a  dalších 

drobnějších úkonů, které jsou vytypovány z návodu k použití zařízení provádí obsluha. 

Obsluha musí být s prováděním údržby v tomto rozsahu prokazatelně seznámena a její 

provádění musí být kontrolováno vedoucím zaměstnancem. 

Údržba  v  rozsahu  pravidelné  prohlídky  (P)  a  roční  údržby  (RÚ)  je  prováděna 

zaměstnanci čety údržby nebo dodavatelsky.

Návrh  ročního  harmonogramu  provádění  pravidelné  údržby  strojních  zařízení 

zařazených do I. skupiny důležitosti je uveden v příloze č. 3 této práce. Provádění roční 
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údržby před zimní sezónou je naplánováno z důvodu zajištění provozuschopnosti zařízení 

v náročném zimním období.

Návrh harmonogramu údržby některých strojních zařízení z II. skupiny je zpracován v 

tabulce přílohy č. 4 této práce. Každé strojní zařízení ze skupiny II. bude jednou ročně 

podrobeno údržbě s ohledem na posouzení celkového stavu zařízení, stav opotřebení dílů a 

jejich případná výměna a u strojů s olejovou náplní jeho výměna.

Na závěr  je  v  příloze  č.  5  této  práce  uveden  návrh  celoročního  plánu  preventivní 

údržby nového zařízení v nabíjecí stanici. 

Návrhy plánů údržby podléhají schvalovacímu procesu platnému v DKV Olomouc. Po 

odsouhlasení a podpisu odpovědným vedoucím zaměstnancem DKV Olomouc se stávají 

platnými.
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7    Závěr

Cílem  bakalářské  práce  bylo  vytvoření  interní  směrnice  stanovující  systém  při 

provozování  strojů  a  strojního  zařízení  v  DKV Olomouc.  Jsou  zde  podrobně  popsány 

jednotlivé  kroky při provozování zařízení, které je  nutné splnit, aby  bylo  dosaženo shody 

s požadavky právních předpisů na BOZP. Praktickou stránkou splnění těchto pokynů by 

mělo být, že strojní zařízení bude v dobrém stavu a bude schopno plnit požadavky údržby a 

oprav  železničních  vozidel  a  zároveň  co  nejméně  ohrožovat  obsluhovatele  a  další 

zaměstnance.

Při  hodnocení  aktuálního  stavu  BOZP v  DKV Olomouc  bylo  kontrolováno  plnění 

požadavků  důležitých  pro  bezpečné  provozování  strojního  zařízení.  Při  prověřování 

vybraných druhů zařízení byly zjištěny některé nedostatky. Pokud by oblast provozování 

strojního zařízení měla nastavený určitý systém jednotlivých kroků a jejich realizace by 

byla podrobena kontrole, nemělo by k uvedeným nedostatkům docházet. 

Zavedením  navržené  směrnice  pro  provoz  strojního  zařízení  a  dodržováním 

nastavených postupů by mělo dojít ke zlepšení celkového stavu při provozování strojního 

zařízení  a  provádění  údržby  strojního  zařízení  by  probíhalo  s  přihlédnutím  k  rozsahu 

využívání. Nemělo by docházet k různým závadám a nedostatkům, které by mohly být 

příčinou  ohrožení  života  a  zdraví  zaměstnanců,  případně  by mohly znamenat  možnost 

uložení  sankcí  ze  strany  státní  správy  pro  neplnění  požadavků  závazných  právních 

předpisů při provozu strojů a strojního zařízení. 
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