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ANOTACE  

 

KOUBEK, L., Zajištění staveniště "Likvidace exhalací naftalenu " z hlediska 

BOZP. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. 56  stran.  

 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout plán BOZP pro staveniště Likvidace 

exhalací naftalenu v DEZA, a.s. ve Valašském Meziříčí. Jsou zde popsány možné 

příčiny vzniku vážných zranění při pracovních činnostech, jejich legislativní úprava, 

funkce plánu a podmínky pro jeho zpracování. Následně je vypracován samotný plán a 

jsou stanovena opatření, která mají zabránit rizikům vznikajících při práci a to tak, aby 

se zlepšila bezpečnost a zdraví zaměstnanců. 

 

Klíčová slova: plán BOZP, zdroj rizika, odstranění rizika, návrh, legislativa 

 

 

 

ANNOTATION 

 

KOUBEK, L.,Securing the side „Disposal of Naphtalene Emission“ from the 

Point of view of OSH. Bachelor thesis. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. 56 pages.  

 

The aim of this thesis is to propose a plan for the side  Disposal of Naphthalene 

Emission in Deza, Inc. Valasske Mezirici. There are described the possible causes of 

serious injuries in work activities, their legislation, plan features and conditions for its 

preparation. Then the plan is proposed and there are set out measures to prevent risks 

arising from work so as to improve the safety and health of employees.  

 

Key words: occupational health and safety plan, a source of risk, risk elimination, 

proposal, legislation 
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1 Úvod 

Problém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je aktuálním tématem téměř 20 

let, kdy Rada Evropských Společenství přijala směrnici č. 89/391/EHS o zavádění 

opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Od roku 1996 

se na půdě Evropské Unie touto problematikou zabývá Evropská agentura pro 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci, která tuto směrnici definuje jako tzv. rámcovou 

směrnici a do praxe ji uvádí jako obecné zásady bezpečnosti a zdraví při práci. 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout plán BOZP pro staveniště Likvidace 

exhalací naftalenu ve Valašském Meziříčí. Zadavatelem akce je výrobní společnost 

DEZA, a.s. 

Práce je rozdělena do pěti kapitol, má teoretickou a praktickou část. Mimo úvodu 

a závěru práce obsahuje představení zadavatele akce, charakteristiku problematiky 

BOZP a zpracování plánu BOZP. 
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2 Představení firmy DEZA, a.s. 

Zadavatelem navrhovaného projektu Likvidace exhalací naftalenu v a.s. DEZA  je 

společnost DEZA, a.s., která sídlí ve Valašském Meziříčí. Počátky této společnosti 

sahají do roku 1892, kdy byla založena továrna na destilaci v Ostravě. Hlavní činností 

firmy je výroba aromatických uhlovodíků a dalších chemických látek. Mezi další 

významné podnikatelské aktivity patří zásobování podniků a města teplem. Rozsahem 

svého výrobního programu patří mezi významné chemické podniky.  

Jejím jediným akcionářem se v roce 2005 stal Agrofert Holding, a.s.. Společnost 

prochází neustálými inovacemi výrobních procesů, stále jsou zapojovány nové výrobní 

technologie, které jsou vyvíjeny v souladu s normami a důrazem kladeným na jejich 

vliv na životní prostředí. DEZA, a.s. zaměstnává téměř 1000 lidí, čímž se řadí mezi 

významné zaměstnavatele v regionu. Ve společnosti je zaveden systém řízení jakosti 

podle normy ISO 9001-2000. Během roku 2011 a 2012 chce společnost usilovat o 

získání normy ISO 14 000. DEZA, a.s., protože se jedná o podnik s chemickou výrobou 

má vlastní Hasičský záchranný sbor. Ten zabezpečuje oblast požární ochrany 

(preventivní i represivní), oblast ochrany obyvatelstva a navrhuje opatření ke snížení 

požárního rizika.  

Mezi další podpůrné jednotky společnosti patří SEAL – servisní analytická 

laboratoř, která provádí identifikaci a kvantifikaci složení surovin, meziproduktů i 

finálních výrobků. 

 

Obr. č. 1 Hlavní vjezd do areálu DEZA, a.s. 
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Obr. č. 2 Letecký snímek areálu DEZA, a.s., označení na mapě je hlavní vjezd do 

areálu 

2.1 Hlavní podnikatelská činnost 

Mezi nejvýznamnější výrobní procesy patří zpracování černouhelného dehtu a 

surového benzolu, které jsou produkovány při koksování uhlí. Při hlavní výrobě 

vznikají základní meziprodukty, ze kterých se pak dále vyrábí celá řada výrobků 

s širokým uplatněním. Výroba je rozdělena mezi dva provozy, z nichž ten hlavní je 

v místě sídla společnosti a další v Otrokovicích. 
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2.1.1 Výroba 

Látky, vyráběné v DEZA, a.s. nacházejí široké použití v každodenním životě. 

Obchodní oddělení společnosti nabízí firmám, živnostníkům i maloodběratelům prodej 

níže uvedených produktů, které jsou nejčastěji používány na výrobu papíru, měkčeného 

PVC (podlahové krytiny, hadice, folie, rukavice, obuv, aj.), barviva a pigmenty, 

nátěrové hmoty aj..  

DEZA, a.s. zpracovává dvě základní suroviny – černouhelný dehet a surový 

benzol. Obě suroviny obsahují vysoký podíl aromatických sloučenin, které je možné 

izolovat a využívat v další chemické výrobě. Mezi základní produkty patří: 

 Aromatická rozpouštědla (toluen a xylen), která se používají jako ředidla  

  barev a laků. Toluen se mimo jiné používá k výrobě trhaviny TNT  

  (trinitrotoluenu), 

 Síra se získává odsířením různých frakcí, především surového   

  benzolu, 

 Benzen je hlavní složkou surového benzolu, kde je jeho obsah až 80%.  

  Benzen se používá pro výrobu izolačních materiálů (polystyren),   

  nylonových vláken a polyuretanových hmot užívaných v automobilovém a 

  stavebním průmyslu, 

 Naftalen, který se využívá pro výrobu betonu aj.. 

V polovině roku 2007 vstoupila v platnost nová evropská chemická legislativa 

REACH, jejíž zkratka je odvozena od klíčových slov (registrace, hodnocení, povolování 

chemických látek). Všechny vyráběné a prodávané látky jsou plně v souladu 

s požadavky této legislativy.  

Cílem této direktivy je především ochrana lidského zdraví, ochrana životního 

prostředí, podpora rozvoje alternativních metod hodnocení rizik látek či snaha o 

sjednocení právních předpisů. DEZA, a.s. jako výrobce chemických látek řádně plní své 

povinností vyplývající z její legislativy. K 30. 11. 2010 DEZA, a.s. zaregistrovala u 

Evropské chemické agentury (ECHA) v Helsinkách celkem 44 chemických látek. 
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2.2 Popis zařízení na likvidaci exhalací naftalenu 

Předmětem akce zadavatele stavby je „Likvidace exhalací naftalen“ v 2. provoze 

(Těžké aromáty) společnosti DEZA, a.s. ve Valašském Meziříčí, čímž má být rozšíření 

stávajícího zařízení likvidace exhalací na provoze naftalen. V I. etapě této akce bylo 

zprovozněno zařízení pro likvidaci exhalací naftalen pro zásobníky skupiny 6.  

Jedná se tedy o II. etapu výstavby, která byla investorem zadána jako rozšíření 

likvidace exhalací naftalenu pro další zásobníky skupin 1,2,3,4,4a a 5. Důvodem pro 

toto rozšíření bylo dodržení NV č. 353 za dne 3.července 2002, kterým se stanoví 

emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování 

ovzduší. Celý projekt je podložen projektovou dokumentací, která je prezentována 

vybranými výkresy uvedenými v příloze jako: 

 

Příloha č. 1 Celkový pohled 

Příloha č. 2 Technologické schéma 

Příloha č. 3 Technologické schéma exhalací 
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3 Plán BOZP 

Zařazení plánu BOZP do projektové dokumentace předepisuje zákon                   

č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

návaznosti na přílohu č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Plán 

BOZP musí být součástí projektové dokumentace ke stavebnímu povolení nebo 

ohlášení stavby, vyžaduje-li si to stavba svým rozsahem a podmínkami. Důvodem pro 

zpracování plánu není jen jeho zákonná povinnost, ale především nutnost minimalizovat 

ohrožení života nebo poškození zdraví zaměstnanců a dalších osob na staveništi. Jeho 

plnění je závazné pro všechny dodavatele, zaměstnance a osoby podílející se na 

realizaci díla.  

 

3.1 Funkce plánu BOZP 

Plán BOZP dále určuje pravidla a stanovuje bližší požadavky, pomocích kterých 

se má zajistit bezpečnost pracovníků při pracích na staveništi tak, aby vyhovovaly 

bezpečnému a zdraví neohrožujícímu pracovišti. V plánu bývá uveden časový rozsah 

stavby z hlediska jejího provedení a to tak, aby odpovídal skutečnému stavu. Rovněž 

musí být sestaven s důrazem na možné změny, které přicházejí během realizace stavby. 

Plán BOZP žádným způsobem nenahrazuje právní předpisy v oblasti BOZP, pouze je 

doplňuje vzhledem ke specifickým podmínkám a rizikům konkrétní stavby. 

 

3.2 Podmínky pro zpracování plánu BOZP 

Zadavatel stavby (investor) chce, aby jeho stavební dílo bylo realizováno s co 

nejmenším rozpočtem a zároveň v co nejkratší době. Oba požadavky mají negativní 

dopad na vlastní bezpečnost práce při realizaci stavby. Omezení finančních prostředků 

vede u zhotovitelů k nebudování pomocných stavebních konstrukcí a nepřijímání 

bezpečnostních opatření. Zkracování lhůt výstavby vede pak ke koncentraci prací, 

činností a pracovníků na jednom společném pracovišti, kteří se mohou vzájemně 

ohrožovat.  
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Obr. č. 3 Skupina pracovníků, řešících pracovní postupy 

 

Aby tyto snahy byly eliminovány, je v platnost uvedeno několik zákonných 

norem, které by měl zadavatel stavby v době přípravy stavby-projektování dodržet. 

Prvním krokem by mělo být určení koordinátora při přípravě díla a ve spolupráci s tímto 

koordinátorem zajistil zpracování plánu BOZP na staveništi. Výčet těch zákonných 

předpisů, které se této problematiky týkají je uveden v následující kapitole. 

 

3.2.1 Přehled zákonných ustanovení užívaných v problematice BOZP 

Oblast BOZP upravuje především zákoník práce, který je nutno chápat jako 

základní zákonnou normu pro zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci. Povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů stanovují především 

tyto: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  

 NV č. 362/2005 ze dne 17. srpna 2005, o bližších požadavcích na   

  bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

  výšky nebo do hloubky,  
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 NV č. 591/2006 ze dne 12. prosince 2006, o bližších minimálních  

  požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,  

 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),  

 NV č. 101/2005 ze dne 26. ledna 2005, o podrobnějších požadavcích na  

  pracoviště a pracovní prostředí,  

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 

 Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečnosti práce, 

 Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

  bezpečnosti práce a technických zařízení, 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

  práci, 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., bližší podmínky na bezpečný provoz a  

  používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., pracovní úrazy, 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., osobní ochranné pracovní pomůcky, 

 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění  

  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, 

 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce 

  a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při   

  provozování dopravy, 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., bezpečnostní značky a zavedení signálů, 

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

  hluku a vibrací,  

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

 Dokumentace BOZP DEZA, a.s. – bezpečnostní pravidla BP_P1 pro  

  provoz. 
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Základní podmínky pro tvorbu plánu BOZP vycházejí z platných zákonných 

předpisů. Práce a činnosti, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 

nebo poškození zdraví jsou podle §6 a přílohy č. 5. NV zákona č. 591/2009 Sb. a § 15 

odst. 1 a 2 zákona č. 309/2006 Sb. jsou: 

 práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem 

  uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m, 

 práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických 

  látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních  

  právních předpisů, 

 práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují předpisy, 

 práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky, 

 práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě 

  zařízení technického vybavení, 

 práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů, 

  kovových, betonových a dřevěných, určených pro trvalé zabudování do  

  staveb, 

 celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30  

  pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na 

  nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1  

  pracovní den, nebo 

 celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

  pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

 

3.3 Základní dokumentace ke stavbě 

Každý zadavatel projektu před zahájením vlastní realizace stavby musí 

vypracovat plán BOZP, oznámení o zahájení stavebních prací, přehled rizik stavby a 

musí postupovat dle platných právních předpisů BOZP vztahujících se ke stavbě. 

Postup, který vede k povinnosti vypracování plánu BOZP je znázorněn v následujícím 

obrázku. 
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Obr. č. 4 Schéma podmínek tvorby BOZP  

Zdroj: www.bozpinfo.cz 

 

3.4 Skladba plánu BOZP 

 Z důvodu vyjasnění obsahu a rozsahu plánu BOZP začleňovaného do projektové 

dokumentace byl zpracován ze strany České komory autorizovaných inženýrů a 

techniků (činných ve výstavbě ČKAIT), České společnosti stavebních koordinátorů 

(ČSSK) a České společnosti pro systémovou integraci (ČSSI) doporučený rozsah a 

náplň plánu BOZP pro zpracovatele projektové dokumentace stavby tak, aby vyhovoval 

právním ustanovením, plnil smysl a účel koordinace BOZP a mohl být jednoduše, 

kvalitně a funkčně projektantem stavby zpracován a následně koordinátorem BOZP 

dále používán. Níže popsaný obsah plánu BOZP má obecný charakter a je pouze 

doporučeným. Ukazuje jeden z možných způsobů tvorby plánu tak, aby naplnil 

příslušná právní ustanovení. 

 

Doporučená struktura (skladba) plánu BOZP je následující: 

1. Základní a všeobecné údaje - název stavby, místo stavby, stavebník 

(zadavatel stavby), hlavní zhotovitel (je-li znám), technický dozor stavebníka (je-li 
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znám), zpracovatel projektové dokumentace, stavbyvedoucí (je-li znám), koordinátor 

BOZP (je-li ustaven), 

2. Stručný popis, účel a místo stavby - stručný popis stavby, místo realizace, 

specifika stavby, navržená technologická zařízení, další údaje charakterizující stavbu   

(s možností neuvádět znova, pokud již jsou obsaženy v předchozích částech PD), 

3. Rozsah stavby - členění stavby, stavební část, technologická část, informace o 

předpokládaných zhotovitelích, informace o provozovateli (neuvádět znova, pokud již 

bylo obsaženo v předchozích částech PD), 

4. Přehled právních předpisů - předpisy vztahující se k BOZP na konkrétní 

stavbě a informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout; 

doporučuje se zpracovat přehled jako přílohu plánu BOZP s tím, že odvolávky mohou 

být rovněž uvedeny v jednotlivých pracovních a technologických postupech, řešících 

konkrétní přijatá opatření, 

5. Textové a výkresové údaje o staveništi – údaje, potřebné pro stanovení 

opatření k odstranění nebo minimalizaci rizik vyplývajících z povahy staveniště, např. 

údaje o technické infrastruktuře a dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech, o 

provozu na staveništi a jeho důsledcích pro okolí s uvedením možných ohrožení osob, 

obvod staveniště, zástavba v obvodu staveniště, předpoklad předání staveniště 

zhotoviteli stavby, podmínky pro zařízení staveniště, způsob dopravy materiálu na 

staveniště, zamezení přístupu veřejnosti, ohrožení provozem stavební mechanizace, 

použité pažení, zabezpečení vjezdů, příjezdů, průchodů, přechodů, sítí atp., označení 

bezpečnostními tabulkami a značkami atd., 

6. Soupis prací, technologií a řemesel - odborný odhad spojený s opatřeními 

BOZP na staveništi v průběhu realizace stavby, zejména zemní práce, bourací a 

rekonstrukční práce, práce ve výšce a nad hloubkou, betonářské práce, zednické práce, 

stavebně montážní práce, malířské a natěračské práce atd., které mají být na staveništi 

prováděny, se zřetelem na jejich provádění stavebními stroji a mechanismy, 

7. Doporučená opatření - opatření přijatá s ohledem na předpokládané provádění 

prací a činností vystavujících fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví (dle § 6 a přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb.), tj. opatření technická, organizační, 

časová k ochraně života a zdraví osob před ohroženími vyvolanými jak jednotlivými 

pracemi, tak samotnou povahou staveniště, která odpovídají v době zpracování plánu 
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BOZP známému časovému průběhu jednotlivých prací (harmonogramu, je-li 

zpracováván) a postupu stavby (např. prostorů, kde se předpokládá provádění více 

druhů prací), 

8. Koordinační opatření - návrh (popis) bezpečnostních opatření a ochranných 

zařízení k odstranění a minimalizaci vzájemných ohrožení (rizik), která vznikají nebo 

mohou vzejít z provádění prací současně nebo v bezprostřední návaznosti, 

9. Soupis dočasných stavebních konstrukcí - soupis zařízení a prostředků 

kolektivní ochrany, pro které je z hlediska technologických a pracovních postupů 

plánováno společné využití více zhotoviteli na staveništi, popřípadě které budou na 

staveništi k disposici, 

10. Specifické požadavky - požadavky vzniklé z případných konzultací PD se SÚ 

a OIP vč. např. uvádění konkrétní odpovědnosti účastníků výstavby v souladu s 

právními předpisy. 
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4 Zpracování plánu BOZP 

Plán BOZP je živý a otevřený dokument, který je zpracováván a přikládán k 

projektové dokumentaci (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., popřípadě podle vyhlášky č. 

146/2008 Sb.), tedy v etapě přípravy stavby. Následně je průběžně koordinátorem 

stavby podle skutečného stavu aktualizován. 

4.1 Obecné požadavky bezpečnosti práce na stavbě 

Při realizaci stavby Likvidace exhalací naftalenu v areálu DEZA, a.s. ve 

Valašském Meziříčí platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a 

ostatní předpisy, které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, 

které souvisejí s požadavky na bezpečnost. Ty jsou upravené společností DEZA, a.s pro 

oblast realizace stavby. 

V průběhu prací se dodavatelé dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými 

v technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem 

výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce a pokyny denního 

mistra provozu Naftalen. 

 

4.2 Základní údaje  

 

Investor DEZA a.s. 

Kontaktní osoba Ing. Martin Křenek , 724873640 

 František Sedlář, 724011223 

 Pavel Smutek, 571677532 

Generální dodavatel PRODEZ a.s. 

Kontaktní osoba Ivo Šulák, 731527528 

 Petr Onufrák  
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Technický dozor RIOS s.r.o. 

 Pavel Zapletal, 571792440 

 Ing.Kristl Jaroslav 571554539 

Koordinátor Pavel Palát, 602557668 

 

Seznam předpokládaných zhotovitelů  

elektromontážní práce - xxx 

měření a regulace  - xxx 

montáž potrubí a ocelovýh konstrukcí - xxx 

nátěrové práce - xxx 

izolace zařízení - xxx 

lešenářské práce - xxx 

 

4.3 Vymezení staveniště 

Dispoziční řešení je dáno stávajícím rozmístěním zásobníků a aparátů 

připojovaných v rámci této akce k systému likvidace exhalací. Celý systém likvidace 

exhalací naftalen je situován do bloku 33 v areálu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí. 

Bloková situace je uvedena na obr. č. 5. Dispozice s rozmístěním jednotlivých 

technologických zařízení je demonstrován v příloze č. 1. 

 

 

 

 

 



 

23 

 

 

Obr. č. 5 Situace areálu DEZA, a.s. 

Zdroj: Dokumentace zhotovitele Prodez, a.s. 

 

4.3.1 Přístupy na staveniště, dopravní situace a informace o sítích 

Přístup na staveniště je po vyznačených komunikacích DEZA, a.s. Valašském 

Meziříčí. Komunikace musí být vždy volné pro vjezd vozidel HZS. 

Vozidla zhotovitele a uživatelů musí být před vjezdem do areálu vybavena 

povolením. Řidiči budou respektovat předpisy o vnitrozávodní dopravě. V případě 

znečištění komunikací zhotovitel musí zajistit jejich očistu. Vnitřním předpisem DEZA, 

a.s je zakázán pohyb osob mimo vymezený prostor předaného staveniště. Pro zařízení 

staveniště budou využívány také plochy mimo komunikace, které jsou vyznačeny na 

následujícím obrázku. 
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Obr. č. 6 Zařízení staveniště 

Zdroj: Dokumentace zhotovitele Prodez, a.s. 
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Vykonávané činnosti nebudou zasahovat do podzemních sítí. Odběr elektrické 

energie bude umožněn na základě smlouvy a vyznačení připojovacích míst.  

 

Obr. č. 7 Elektrický rozvaděč pro zásobování stavby elektřinou 

 

Obr. č. 8 Dva způsoby tažení elektřiny na stavbu 

a) Tažení po silnici mezi dvěmi deskami 

b) Tažení nad úrovní terénu 
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Na staveništi likvidace exhalací je hlavní podmínkou výstavby dbát při provádění 

stavebních prací na ochranu okolí stavby proti hluku a prachu. Další podmínka je nutná 

časová a prostorová koordinace s okolním provozem v areálu DEZA, a.s. 

 

4.3.2 Objekty pro zařízení staveniště 

Pro sociální a provozní zařízení staveniště bude po dohodě se současným 

majitelem areálu využívána stávající sestava provozního a sociálního zázemí v areálu 

závodu DEZA, a.s ve Valašském Meziříčí. Navíc budou využívány šatnové buňky typu 

,,ocelové kontejnerové buňky“ velikosti 2,5 x 6 m a výšky 2,5 m. Buňky budou 

sestaveny jako jednopodlažní objekty. Jejich celkový počet bude 16 z toho jednotlivé 

budou využívány jako: 

 Denní místnost – 4 ks, 

 Šatny – 3 ks, 

 Provozní zázemí a administrativní zabezpečení akce – 4 ks, 

 Skladovací prostory – 3ks: skladování materiálu se řídí Nařízením vlády 

č.591/2006, příloha č. 3, odstavec 1-16 o bližších požadavcích na skladování a 

manipulaci s materiálem, ve znění pozdějších předpisů. Skladování kusových materiálů 

v plechových uzamykatelných skladech, klíče jsou uloženy u denního mistra stavby 

Likvidace exhalací naftalenu. Sypké materiály – štěrky a písky budou skladovány volně 

na upravených hromadách, nebo v pytlích na paletách.  

 

 

Obr. č. 9 Objekty pro zařízení staveniště 
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V prostoru staveniště bude rovněž umístěno biologické WC „ToyToy“ v počtu 4 

ks. Předpokládaný počet dělníku stavby Likvidace exhalací naftalenu je 20-40 osob. 

 

 

Obr. č. 10 Objekty pro zařízení pracoviště a improvizovaná pracovní dílna 

 

4.3.3 Ohraničení a osvětlení stavby 

Bude provedeno dle stávající platné legislativy a staveniště bude vybaveno všemi 

potřebnými dopravními značkami a signály dle NV 11/2002 Sb. a  NV 168/2002 Sb., 

kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů.  

 

Obr. č. 11 Výstražné značky daného provozu 
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 Při práci v noci zajistí zhotovitel stavby adekvátní osvětlení staveniště a 

přilehlých prostor. Pro práci v noci musí zhotovitel získat povolení od firmy Deza, a.s.. 

Práce se provádí v oblasti chemického průmyslu, a proto jsou noční práce bez povolení 

zakázané. 

 

 

Obr. č. 12 Osvětlení nočního provozu 

 

4.3.4 Druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 

Pro stavební práce ve výškách bude použito lešení a mobilní věže, které budou 

součástí stavebních prací prováděných subdodavatelsky. Na plošinách lešení a 

mobilních věží nesmí být skladovány předměty přesahující jejich únosnost. Během 

stavby se budou provádět pravidelné kontroly a revize. Které se budou provedeny v 

souladu s technickou dokumentací lešení a mobilních věží a příslušných ČSN. 
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Před zahájením stavby lešení a mobilních věží bude vždy zajištěno: 

 certifikát o schválení typu daného lešení a mobilních věží, 

 lešení a mobilní věže může konstruovat - stavět pouze osoba odborně, 

  způsobilá (lešenář), 

 po montáži lešení a mobilních věží, musí osoba odborně způsobilá předat 

  lešení do užívání písemným protokolem.   

 
 

Obr. č. 13 Lešení 

4.4 Identifikovaná rizika na staveništi s údaji o povaze těchto rizik 

Při práci na staveništi „likvidace exhalací naftalenu“ v areálu podniku DEZA, a.s., 

je třeba dbát na nebezpečí hrozící při práci v blízkosti výskytu uzavřených prostor. Ke 

snížení rizika je třeba u uzavřených prostor zajišťovat bezpečnost okolního provozu 

např. ochranným zábradlím proti pádu osob, trojnožkami, výstražnými značkami v noci 

a za snížené viditelnosti výstražným osvětlením. Dále je třeba identifikovat toxické 

látka vhodnými detekčními přístroji před vstupem do uzavřeného prostoru.  
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4.5 Identifikace možného ohrožení na staveništi „likvidace ex.  naftalenu“ 

 

Obsluha elektrospotřebičů, el. motorů, ručního el. nářadí nebo svítidel 

Zdroje rizik: Nežádoucí účinky působení el. proudu, el. nebo elektromagnetického 

pole užití elektrického oblouku v technologických zařízeních, vysoké teploty, záření 

oblouku apod., vypnutí velkých proudů (zkraty). Účinky výše jmenovaných faktorů na 

lidský organismus. 

Možné následky: Smrtelný nebo těžký pracovní úraz, požár, popáleniny, zástava 

dýchání, srdeční činnosti, odumírání tkání, vnější a vnitřní popáleniny velkého rozsahu, 

možnost selhání životně důležitých funkcí. Riziko provozní nehody nebo požáru.  

Navrhovaná opatření: Pravidelné elektrorevize, dodržování návodu k použití, 

udržování zařízení v dobrém technickém stavu, dodržování vyhlášky 50/78 Sb. 

Provádět školení BOZP. 

 

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 

Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou je zapotřebí dodržovat NV č. 

362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Musí být zabráněno zejména pádu z výšky, pádu do hloubky, propadnutí nebo 

sesmeknutí a to zejména osobním jištěním bezpečnostními lany, postroji nebo pásy, 

kolektivním jištěním dvoutyčovým zábradlím minimální výšky 1,1 m a zarážky u 

podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m všude tam, kde je tato výška 

(hloubka) větší jak 1,5 m. Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor 

musí mít šířku od okraje pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně: 1,5 m při práci ve 

výšce.  
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Obr. č. 14 Lešení – nevhodné zakrytí otvoru v podlaze lešení 

Zjištění: 

Na podlaze lešení leží kus lešeňového dílu, kterým se zakryl otvor v podlaze a 

hrozí zakopnutí, případně posunutí tohoto dílu mimo otvor. 

Technické opatření: 

Navrhuji řádné zakrytí otvoru podlážkou, která vytvoří s podlahou jeden celek a 

tím nehrozí zakopnutí pracovníků včetně odsunutí a odkrytí otvoru. 

 

Obr. č. 15 Nevhodný žebřík 
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Zjištění:  

Na obrázku č. 15 je dřevěný žebřík, který neodpovídá současným předpisům 

BOZP. Poškozené štěřiny a příčle nejsou zapuštěny do štěřin. 

Technické opatření:  

Vyřazení z provozu a nahradit žebříkem dle současných předpisů. 

 

Zemní práce 

Je možnost vzniku zavalení, zasypání a udušení pracovníků při vstupu a práci ve 

výkopech, pád pracovníků, příp. jiných osob do výkopů z okrajů sutě, poškození a 

narušení podzemních vedení (zasažení el. proudem při poškození kabelů, výbuch při 

narušení plyn. potrubí), ohrožení až ztráta stability objektů, základů apod. v blízkosti 

výkopů práce obedňovací, železářské, betonářské, zednické uvedeny v hodnocení rizik 

stavby.   

 

Obr. č. 16 Ohraničení výkopových prací 
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Obr. č. 17 Výkopové práce 

Zjištění:  

Pracovník se pohybuje v blízkosti stavebního stroje, což je v rozporu s NV č. 

591/2006 Sb. Příloha č. 3 kap. IV. odst. 6 Pracovník, pohybující se v nezajištěném 

výkopu hloubky cca 1,5 m. 

Organizační opatření:  

Navrhuji seznámit pracovníky, provádějící výkopové práce s výše uvedenou 

problematikou tak, aby nevstupovali do nezajištěných výkopů, které jsou v hloubce 

větší, než 1,5 m a prostor ohrožený činností stroje byl vymezen max. dosahem jeho 

pracovního zařízení, zvětšeným o 2 m. 
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Jízda na kole v prostoru DEZA a.s. 

Během práce na staveništi se pracovníci mohou po areálu DEZA, a.s. pohybovat 

na jízdním kole. Při používání jízdního kola hrozí zaměstnancům vážná zranění.  

 

Obr. č. 18 Vnitropodniková doprava 

 

Zdroj rizik: jízdní kolo. 

Možné následky: Mohou nastat vážná zranění např. zlomeniny končetin, fraktura 

lebky, tržné rány. Tato vážná zranění mohou nastat pádem z kola nebo srážkou s jiným 

vozidlem. 

Navrhovaná opatření: Udržování jízdních kol v dobrém technickém stavu, 

dodržování výše uvedených směrnic a dokumentace. Provádět školení BOZP. 
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Pohyb po obslužných lávkách a potrubních mostech 

Všechny osoby pohybující se na lávkách, nebo potrubních mostech jsou 

vystaveny riziku pádu z výšky. 

 

 

Obr. č. 19 Obslužná lávka zařízení 

 

Zdroj rizik: Vadné rošty, nezabezpečené průlezy, práce ve výškách. 

Možné následky: Mohou nastat vážná zranění např. zlomeniny končetin, fraktura 

lebky, tržné rány způsobené pádem z výšky. 

Navrhovaná opatření: Používání ochranných pomůcek, pravidelná údržba 

obslužných lávek, potrubních rozvodů. Udržování průchozích profilů a úklid 

přebytečného materiálu. Provádět školení BOZP. 
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Obr.č. 20 Potrubní rozvody 

 

Zjištění:  

Pracovníci na obrázku č. 20 vstupují na nezajištěné potrubní rozvody, po dřevěné 

desce, kde hrozí propadnutí, pád z výšky, případně únik média, který hrozí při 

poškození potrubí. 

Technické opatření:  

Navrhuji vytvořit bezpečné přístupy formou např. lávky, lešením se zábradlím 

apod. 

 

Obsluha technologického zařízení 

Zdroj rizik: Hrany, profily, zařízení, potrubní rozvody, okraje záchytných van, 

plochy. 

Možné následky: Jedná se o lehká poranění, zhmožděniny, malé tržné rány, 

zlomeniny. 
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Navrhovaná opatření: Používání pracovních ochranných pomůcek, pravidelná 

údržba zařízení, udržování zařízení v dobrém technickém stavu. Provádět školení 

BOZP. 

 

Montážní práce na aparátech 

Zdroj rizik: Montáž, demontáž aparátů a zařízení. 

Možné následky: v případě požáru nebo výbuchu možnost těžkého poranění, jinak 

lehká zranění, odřeniny, zlomeniny. 

Navrhovaná opatření: Pravidelná údržba zařízení, udržování zařízení v dobrém 

technickém stavu, dodržování pracovních instrukcí a bezpečnostních předpisů. Provádět 

školení BOZP. 

Práce v noci  

V průběhu nočních prací jsou zaměstnanci vystaveni zvýšenému výskytu rizik 

v důsledku špatné viditelnosti na komunikacích a na konstrukcích stavby. 

Zdroj rizik: Obsluha technologického zařízení, pohyb po komunikacích, 

potrubních mostech. 

Možné následky: Mohou vzniknout jak lehká, tak těžká poranění různého 

charakteru. 

Navrhovaná opatření: Pravidelná údržba zařízení, udržování zařízení v dobrém 

technickém stavu, dodržování pracovních instrukcí a bezpečnostních předpisů, nošení 

ochranných pracovních pomůcek. Provádět školená BOZP. 

 

Práce v uzavřených nádobách, pod úrovní terénu 

Zdroj rizik: Nádrže, zásobníky, šachty, odpadní jímky v celém objektu provozu. 

Možné následky: Možnost poleptání, popřípadě možnost otravy.  

Navrhovaná opatření: Povinnost používání přístrojů na měření jedovatých 

zplodin, nošení ochranných pracovních pomůcek (ochranná dýchadla, záchranného pásu 

s lanem), dodržení stanovených postupů pro čištění nádrží a jímek. Provádět školení 

BOZP. 
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Obr. č. 21 Zařízení pod úrovní terénu 

 

 Obr. č. 22 Čištění vnitřních prostorů zásobníků 
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Opravy technologického zařízení, práce s otevřeným ohněm 

Zdroj rizik: Otevřený oheň, používání nevhodného nářadí. 

Možné následky: Možnost výbuchu, požáru a těžkých popálenin s následkem 

smrti. Otravy zplodinami svařování. 

Navrhovaná opatření: Nošení ochranných pracovních pomůcek, dodržování 

pracovních a bezpečnostních předpisů, týkající se svářečských prácí. Provádět školení 

BOZP. 

 

Obr. č 23 Sváření na zařízení  

 

Manipulace s břemeny 

Zdroj rizik: Kladky, jeřáby, manipulace s břemeny. 

Možné následky: Závažný úraz, zavalením břemenem, přejetím nebo přichycením 

k pohyblivým částem. 

Navrhovaná opatření: Nošení ochranných pracovních pomůcek, pravidelné 

školení řidičů vysokozdvižných vozíků a obsluhy zdvihacího zařízení. Nezdržovat se 

pod zavěšenými břemeny. Kontrola a pravidelné revize ZZ (zdvihací zařízení) a 

vázacích prostředků před zahájením práce. Uvazovat břemena dle ČSN 270139. 
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Způsobilá obsluha – jeřábnický a vazačský průkaz, zdravotní a psychická způsobilost. 

Nepřepravovat na ZZ osoby. Provádět školení BOZP. 

 

Obr. č. 24 Manipulace s břemeny 

 

Obsluha a údržba strojů  

 Zdroj rizik: Práce při údržbě a obsluze strojů. 

Možné následky: Možnost těžkého úrazu končetin, vtažením, sevřením  apod. 

Navrhovaná opatření: Udržování zařízení v řádném technickém stavu, dodržování 

návodu od výrobce. Provádět školení BOZP. 

 

4.6 Časový plán prací a předpokládaný počet pracovníků 

Časový plán (Obr. č. 25, 26) jednotlivých fázi stavby obsahuje údaje o tom, kdy 

jednotliví zhotovitelé mají na provoze Naftalen pracovní úkoly a kolik času je 

vyhrazeno na jednotlivé práce nebo pracovní fáze. Obsahuje také údaje o tom, v jakých 

obdobích budou probíhat práce zvlášť nebezpečné a kolik zaměstnanců bude do nich 

zapojeno. Detailní časový plán s reálným časovým rámcem a účelným pořadím 

pracovních úkolů má velký význam pro odpovídající průběh činností a tím pro 
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zajišťování bezpečnosti práce a pracovního prostředí. Vychází se z časového plánu 

významných zhotovitelů. 

 

 

Obr. č. 25 Časový harmonogram prací akce Likvidace exhalací naftalen 

Zdroj: Dokumentace Prodez, a.s. 
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Obr. č. 26 Časový harmonogram prací akce Likvidace exhalací naftalen 

Zdroj: Dokumentace Prodez, a.s. 

 

Počet zaměstnanců i podnikatelských fyzických osob, potřebných při výstavbě na 

staveništi Likvidace exhalací naftalenu včetně jejich časového nárůstu a úbytku se 

stanoví dle dodavatelského zabezpečení každého zhotovitele v průběhu stavby. 
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4.7 Systém kontroly rizik, bezpečnostních opatření a technických zařízení 

Plán obsahuje informace a údaje o systému kontrol na staveništi, včetně opatření 

ke sjednání nápravy, sankcích, informacích o odstranění závad apod. Vymezuje 

kompetence a odpovědnost při řízení a provádění prací na staveništi. 

Péče a bezpečnost o ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součásti 

pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení. Všichni 

pracovníci na staveništi Likvidace exhalací naftalenu jsou povinni řídit se pokyny 

vedoucích zaměstnanců, jednotlivých zhotovitelů, koordinátora BOZP, osob 

zajišťujících technický dozor, investora a dalších osob investora – vedoucího provozu a 

denního mistra.  

Kontrolní prohlídky mohou být i ze strany stavebního úřadu či oblastního 

inspektorátu práce. 

 

4.7.1 Průběžná kontrola a koordinace 

Plánovanou průběžnou kontrolu na staveništi je pověřen koordinátor bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, vedoucí zaměstnanci jednotlivých zhotovitelů a pověřené 

osoby DEZA, a.s., zástupcům PRODEZ, a.s. a RIOS.  

Z kontroly koordinátora bude vystaven záznam, který bude posílán jednotlivým 

zhotovitelům, zástupcům DEZA, a.s., zástupcům PRODEZ, a.s. a RIOS. Povinnost 

zhotovitelů je zjištěné závady odstranit v termínu uvedeném v záznamu, 1x za 14 dnů 

bude svolán kontrolní den BOZP. V případě nutnosti dle dispozic koordinátora BOZP. 

Z kontrolního dne budou prováděny zápisy, které dostane každý dodavatel činnosti 

prostřednictvím elektronické pošty. 

 

4.7.2 Koordinátor při realizaci stavby Likvidace exhalací naftalen 

Dle zákona 309/2006 Sb., musí být na stavbě osoba koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (dále jen koordinátor). Všechny osoby na staveništi jsou 

povinny: 

 řídit se pokyny koordinátora a dbát jeho nařízení, 
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 účastnit se kontrolních dnů BOZP pokud k tomu byli koordinátorem  

  vyzvány, 

 účastnit se kontrolních prohlídek stavby, pokud byly k tomu koordinátorem 

  vyzvány, 

 spolupracovat na odstranění zjištěných závad v oblasti BOZP, 

 zahájit práce na základě povolení k prací a na základě povolení k použití  

  otevřeného ohně, který každý den vydává denní mistr na požádání  

  zhotovitele, 

 účastnit se školení firmy DEZA, a.s. před nástupem na staveniště. 

 

 Školení zúčastněných pracovníků je provedeno formou přednášky. Každý 

pracovník v areálu realizace stavby Likvidace exhalací naftalenu, který se podílí na 

přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, musí mít potřebné znalosti 

k zajištění bezpečnosti práce. Dosažené znalosti školících se pracovníků byly 

společnosti DEZA, a.s. ověřeny formou písemného testu. 

 

4.7.3 Povinnosti kladené na zaměstnance stavby Likvidace exhalací naftalenu 

z hlediska bezpečnosti práce 

 počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, 

  dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané 

  pracovní postupy společnosti DEZA, a.s., 

 při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své  

  schopnosti, 

 neprovádět práce, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména práce,  

  které vyžadují zvláštní odbornou kvalifikaci (svářeč, jeřábník, vazač,  

  elektrikář, lešenář atd.), 

 dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích DEZA, a.s., 

 každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému, 

 při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám  

  odstranit, informovat o nich neodkladně nadřízeného, 

 používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní 

  prostředky (ochrannou obuv, oděv, brýle, přilbu, výstražná vestu u  
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  vedoucího prací jednotlivých dodavatelů, ochranné rukavice, postroje pro 

  práce ve výškách, ochranu dýchacích orgánů v případě, že je stanoví denní 

  mistr v pracovním povolení dle výsledku měření ovzduší na pracovišti), 

 dodržovat protipožární opatření dle směrnic HZS DEZA, a.s., 

 ochraňovat životní prostředí a okolí stavby Likvidace exhalací naftalenu, 

 nezasahovat do technologických prvků provozu Naftalen bez souhlasu  

  denního mistra, 

 neprovádět práce na technologickém zařízení provozu Naftalen bez  

  vypsaného povolení k prací a povolení ke svařování, 

 dodržovat přísný zákaz kouření a použití otevřeného ohně na pracovištích 

  DEZA, a.s., kouřit jen na místech, kde je kouřit povoleno, 

 nejíst a nepít v provoze Naftalen, jen v určených prostorách, 

 bez povolení nevstupovat do nebezpečných prostor provozu (kanalizací,  

  jímek, energo-kanálů, potrubních mostů apod.) a zajistit poskytování první 

  pomoci, tj. mít na pracovišti lékárničku první pomoci.  

Další povinnosti související s montážními a stavebními činnosti 

 Pracovníci, kteří byli určeni k práci se stroji a technickými zařízeními, musí 

  tyto zařízení používat jen k těm činnostem, ke kterým byly konstrukčně  

  uzpůsobeny a pokud jsou svým provedením a technickým stavem způsobilé 

  k bezpečnému provozu. Rovněž musí být prokazatelně seznámeni s jejich 

  obsluhou. 

 V případě použití jeřábu je povinností dodavatele se řídit „Systémem  

  bezpečnosti práce DEZA, a.s. pro práci se zdvihacími zařízeními”, což  

  znamená, že před zahájením činnosti budou dohodnuty jednotlivé kroky a 

  podmínky zajišťující bezpečnou manipulaci mezi pověřenou osobou DEZA, 

  a.s. a pověřenou osobou dodavatele automobilového jeřábu.  
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Obr. č. 27 Práce jeřábu v areálu 

Tato manipulace musí být koordinována bezpečným pracovním postupem 

vzhledem na možný výskyt dalších dodavatelů a jejich zaměstnanců v blízkosti 

prováděné manipulace s břemeny a taktéž s ohledem na technologická zařízení provozu 

Naftalen, přístupové komunikace a jejich průjezdnost, kanalizační trasy, elektrická 

vedení, potrubní vedení apod. 

Používaní ochranných pracovních pomůcek (OOPP) 

Na základě identifikace nebezpečí a hodnocení rizik budou fyzické osoby 

zdržující se na stavbě povinně používat stanovené OOPP: 

 ochrana dýchacích cest – respirátor proti prachovým částicím, 

 ochrana zraku – ochranné brýle nebo obličejový štít, svářečská kukla, 

 ochrana hlavy – stavební přilba, 

 ochrana sluchu – špuntová nebo mušlová ochrana, 

 ochrana při snížené viditelnosti – reflexní vesta, 

 ochrana těla – pracovní oděv,  
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 ochrana rukou – rukavice proti pořezání, antivibrační, svářečské, 

 ochrana nohou – bezpečnostní, pracovní obuv, 

 ochrana proti pádu z výšky, do hloubky – prostředky osobního zajištění, 

 ochrana před nepříznivými mikroklimatickými podmínkami (chlad, teplo) – 

  ochranné nápoje. 

 

 

Obr. č. 28 Používání OOPP 

 

4.7.4 Povolení k práci a činnostem s otevřeným ohněm  

Každý určený zaměstnanec dodavatele před zahájením činnosti na provozu 

Naftalen nahlásí dennímu mistrovi prováděné práce a ten vyhotoví pro jednotlivé 

pracovníky či skupinu pracovníku „Povolení k práci“ a „Příkaz ke svařováni“. Tato 

činnost se provádí na základě vnitřních předpisů DEZA, a.s.   
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Obr. č. 29 Svářecí práce 

Zjištění:  

Pracovník provádí svařování v pracovním oblečení, které je znečištěno olejem. 

Organizační opatření:  

Navrhuji zajistit pravidelné čištění a kontrolu pracovního oblečení, případně 

vybavit pracovníky, provádějící svářečské práce nehořlavým pracovním oblečením. 

 

Ukončení prací s otevřeným ohněm nahlásí určený pracovník po ukončení 

pracovní doby po ranní směně dennímu mistrovi, na odpolední směně směnovému 

mistrovi. Místo svařování v areálu DEZA, a.s. je nutné hlídat vždy 8 hodin po ukončení 

práce s otevřeným ohněm. Součásti povolení k práci či příkazu k použití otevřeného 

ohně (včetně broušení ruční bruskou) jsou stanovená opatření, která jsou dodavatelé 

povinni plnit před zahájením, v průběhu a po ukončení jednotlivých prací. 
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4.8 Aktualizace plánu 

Plán BOZP bude aktualizovaný v případě vzniklých změn a také při přechodu 

mezi nejdůležitějšími hlavními fázemi průběhu stavby. Všechny změny v organizaci 

staveniště nebo posuny v časovém plánu stavby se musí do plánu zapracovat. 

Povinností všech dodavatelů staveniště Likvidace exhalací naftalenu je hlásit nové 

skutečnosti (např. nástup dalších jejich subdodavatelů, nových zaměstnanců apod.) 

koordinátorovi BOZP prostřednictvím elektronické pošty nebo na kontrolních dnech 

BOZP. 

4.9 Penalizace 

Orientační výše sankcí za porušování bezpečnostních předpisů při vykonávaných 

činnostech v DEZA, a.s. jsou následující: 

 Nepoužívání předepsaných OOPP    4.000.- Kč 

 Porušení předepsaných pracovních postupů   2.000,- Kč 

 Porušení zákazu kouření     4.000.- Kč 

 Požití alkoholických nápojů a jiných návykových látek 4.000,- Kč 

 Parkování mimo vyhrazené prostory    1.000,- Kč 

 Práce bez vystaveného povolení    4.000,- Kč 

Výše pokuty je stanovena za jeden zjištěný případ. O porušení bude proveden 

zápis, se kterým bude seznámen zástupce zhotovitele, u něhož došlo k porušení výše 

uvedených bodů. Výše penalizace bude odečtena z fakturace zhotovitelů. Finanční 

postihy jsou orientační a jejich konečná výše záleží na posouzení závažnosti porušení 

bezpečnostních předpisů. O každém přestupku bude proveden zápis do stavebního 

deníku zhotovitele. 

 

4.10 Etapizace výstavby 

Předpokládané zahájení stavby: 03/2010  

Předpokládané ukončení stavby: 09/2011  

Lhůta výstavby: 17 měsíců  

Stavba musí projít zkušebním provozem. Do zkušebního provozu bude stavba 

uváděná postupně. 
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5 Závěr 

Velký počet pracovních úrazu v oblasti stavebnictví přiměl EU, aby se touto 

problematikou více zabývala a rovněž Česká republika musela implementovat do svých 

zákonů směrnice a harmonizované normy, které ukládají povinnosti v bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci.  

V roce 2007 vstoupil v ČR v platnost nový zákon č. 309/2006 Sb. zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy. Cílem tohoto nového zákona bylo nastavit podmínky na 

pracovištích tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP).  

Ať už se na účinky zavedení této legislativy díváme jakkoli, a to z pohledu firmy, 

které se zvýšily náklady a administrativní práce, tak i z pohledu pracovníků, na které 

jsou teď kladeny větší nároky z hlediska dodržování předpisů BOZP více, než kdy 

jindy, přinesl tento zákon svou povinností zavedení koordinátora na pracovišti a tvorbu 

plánu BOZP určitý systém a pořádek na pracovišti.  

Předmětem této bakalářské práce bylo vypracování návrhu plánu BOZP pro 

projekt Likvidace exhalací naftalenu v provozu DEZA, a.s. ve Valašském Meziříči. 

V průběhu zpracování mého návrhu jsem při pravidelných návštěvách areálu staveniště 

společnosti DEZA, a.s. zjistil několik porušení předpisů BOZP, u kterých jsem navrhl 

technická a organizační opatření pro jejich odstranění.  

Základem každé podnikové filozofie by měl být dokument, který jasně uvádí cíle 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a zároveň obsahuje závazek vůči okolí a 

zaměstnancům, ze kterého jasně vyplývá i směr neustálého zlepšování výkonnosti 

v problematice BOZP.  
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