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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Dudáš Rostislav: Působení cizích subjektů v DIAMO státní podnik, odštěpný závod TÚU 

Stráž pod Ralskem, Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, 2010 

Tato diplomová práce se zabývá naplněním požadavků k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci vyplývajících z právních a ostatních předpisů v situacích, kdy zaměstnanci 

dvou a více zaměstnavatelů plní pracovní úkoly na jednom pracovišti v organizaci DIAMO 

státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem. 

Cílem práce je navržení směrnice, která stanoví jednotný postup při řešení zmiňované pro-

blematiky a současně bude respektovat již zavedený systém jakosti v organizaci. Návrh 

směrnice byl zpracován po předchozím zhodnocení jednotlivých nebezpečí vytvářených 

jak vlastní činností organizace, tak také s ohledem na nebezpečí, která mohou vznikat 

z činnosti cizích firem na pracovištích organizace. 

Klíčová slova: koordinace; zákoník práce; BOZP; zaměstnanec; zaměstnavatel; pracoviště.  

 

THE DIPLOMA THESIS ANNOTATION 

Dudas Rostislav: The extraneous bodies’ activities in DIAMO state enterprise, branch 

TUU Straz pod Ralskem, Diploma thesis, VSB-TU Ostrava, 2010 

This diploma thesis is concerned with the fulfillment of the requirements to ensure the 

safety and health at work relating to the legal and the other regulations in situations where 

employees of two or more employers perform work tasks in one workplace in the organiza-

tion DIAMO state enterprise, branch Quarrying uranium in Straz pod Ralskem.  

The aim of this thesis is to propose a directive which provides a uniform procedure for 

solving mentioned problems and simultaneously respects the already established quality 

system in the organization. The draft directive was drawn up after the previous assessment 

of the dangers created by own organizations’ activities so with respect to dangers as well 

which may arise from the extraneous bodies’ activities in the organizations’ workplaces.  

Key words: coordination; labor code; OHS; employee; employer; workplace. 
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1 Úvod 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále též jen BOZP) je nedílnou a důležitou sou-

částí péče o zdraví člověka v pracovním procesu.  

Při položení si otázky – proč bychom se vůbec měli otázkou zajištění BOZP zabývat, 

nejlépe poslouží statistické údaje. Na území České republiky dojde řádově k desítkám tisí-

ců pracovních úrazů ročně, přičemž ty nejzávažnější, tj. smrtelné, se pohybují v počtu sto-

vek. Celkové náklady na pokrytí následků pracovních úrazů se pohybují v řádu desítek mi-

liard Kč ročně. Důvody, proč se o BOZP starat, plynou jasně z následků pracovních úrazů, 

kterými jsou: 

• zdravotní újma poškozeného; 

• finanční zatížení zaměstnavatele; 

• možná trestně právní odpovědnost příslušného zodpovědného pracovníka. 

Definice pojmu BOZP není v žádném právním předpisu uvedena. Tento pojem lze 

obecně vyjádřit jako soubor různých právních, technických, technologických, organizač-

ních, zdravotních, hygienických, výchovných a dalších opatření vztahujících se k pracov-

nímu procesu, která při správné aplikaci vytváří podmínky k tomu, aby pravděpodobnost 

ohrožení či poškození zdraví byla snížena na minimum. Taková opatření zajišťují ochranu 

zdraví a života při práci vytvořením kvalitního pracovního prostředí všem zaměstnancům, 

popřípadě i dalším osobám, které se při výkonu své činnosti nacházejí na pracovištích za-

městnavatele s jeho vědomím. BOZP můžeme chápat také jako vzájemná práva a povin-

nosti jednotlivých zaměstnanců a zaměstnavatelů vztahujících se k výkonu konkrétní práce 

na konkrétním pracovišti [1]. 

Za běžného provozu, kdy na pracovišti působí pouze zaměstnanci, kteří jsou 

s podmínkami pracoviště dokonale seznámeni, je zajištění BOZP zcela určitě velice složitý 

a neustále se vyvíjející se proces. Dojde-li ovšem k situaci, kdy na jednom pracovišti vy-

konávají pracovní činnosti také zaměstnanci jiného, příp. jiných zaměstnavatelů, jsou 

podmínky k zajištění BOZP ještě mnohem složitější. Při takovýchto situacích je nutno za-

mezit především tomu, aby zaměstnanci jednotlivých zaměstnavatelů svou vlastní činností 
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neohrozili nejen sami sebe, ale ani zaměstnance jiných zaměstnavatelů nebo, aby nebyli 

oni sami ohroženi činností zaměstnanců jiných zaměstnavatelů.  

V této diplomové práci se budu zabývat problematikou naplnění požadavků vyplývají-

cích z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, BP, PO a RO (dále též jen „bezpeč-

nost práce“ nebo „BOZP“) při působení zaměstnanců dvou a více zaměstnavatelů na jed-

nom pracovišti. Tato problematika bude řešena s ohledem na konkrétní provozní podmínky 

v areálech, v objektech a na pracovištích (dále též jen pracoviště) firmy DIAMO státní 

podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu Stráž pod Ralskem (dále též jen „organiza-

ce“ nebo „o. z. TÚU“). Práce navazuje na Bakalářskou práci [2], kterou jsem zpracoval 

v roce 2008 na zadané téma Koordinace BOZP na staveništi v DIAMO s. p., o. z. TÚU 

Stráž pod Ralskem. Zde bylo nastíněno, že realizace stavebních činností v podmínkách a 

možnostech o. z. TÚU je vždy úzce spjata se situací, kdy na jednom pracovišti plní úkoly 

zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. V o. z. TÚU dochází k situacím, kdy na jednom 

pracovišti plní pracovní úkoly zaměstnanci více než jednoho zaměstnavatele velmi často. 

S ohledem na nebezpečí vznikající při těchto situacích a s přihlédnutím na již zavedený 

systém jakosti, je nutné vydat vnitřní předpis ve formě směrnice, kterým bude zaveden 

jednotný postup při působení zaměstnanců cizích firem na pracovištích o. z. TÚU s jeho 

vědomím. Takovýto předpis bude závazný pro všechny osoby působící v o. z. TÚU. 

Organizace je právnickým subjektem, který plní úkoly spojené s odstraňováním ekolo-

gické zátěže po hlubinné a chemické těžbě uranu v oblasti Stráž pod Ralskem (dále též jen 

sanační práce). V oblasti Stráže pod Ralskem byla do konce 60. let minulého století sou-

běžně rozvíjena těžba uranu dvěma dobývacími metodami: 

• klasickou hlubinnou těžbou (viz obr. č. 1); 

• chemickým podzemním loužením in-situ (viz obr. č. 2). 

Cílem obou metod bylo získání uranu z křídových sedimentů ve formě uranového kon-

centrátu.  

Sanace lokality Stráž pod Ralskem zasažené klasickou hlubinnou těžbou je v současné 

době téměř ukončena, resp. probíhají dokončovací práce na fyzické likvidaci povrchových 

areálů a v nich umístěných objektů. Veškerá důlní díla jsou v současné době zlikvidovaná. 
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Při chemické těžbě se uran loužil roztokem kyseliny sírové přímo ve vrstvě rudného 

horizontu pomocí sítě technologických vrtů. Vyluhovací pokusy při zavádění metody che-

mického loužení uranu probíhaly ve Strážské oblasti v letech 1966 až 1970, kdy již byla 

problematika řešena v provozním měřítku. Na základě prvních výsledků použité technolo-

gie podzemního loužení a některých výhod proti klasickému hornickému způsobu těžby 

došlo k velmi rychlému rozvoji chemické těžby. Až do počátku 90. let byla postupně uvá-

děna do provozu jednotlivá vyluhovací pole s celkovou výměrou cca 6,3 km2. Úměrně 

růstu plošného rozsahu vyluhovacích polí se budovaly a rozšiřovaly zpracovatelské kapaci-

ty chemických stanic CHS I a CHS II. Celkem za celou dobu těžby v severočeské oblasti 

se vytěžilo 26 733 t uranu, z toho cca 15 000 t bylo získáno chemickou těžbou. 

   

Obrázek č. 1        Obrázek č. 2 

Rozvoj těžby uranu však nebyl v dostatečné míře doprovázen tvorbou opatření a roz-

vojem technologií, které by minimalizovaly dopad těžební činnosti na přírodní a životní 

prostředí. 

Chemická těžba uranu na ložisku Stráž byla ukončena rozhodnutím vlády ČR č. 170 z 

6. 3. 1996 k datu 1. 4. 1996. 
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Během celého období chemické těžby uranu na ložisku Stráž bylo odvrtáno cca 15 000 

vrtů, z toho 8 000 technologických (viz obr. č. 2). Plocha vyluhovacích polí zaujímá 

628 ha a do podzemí bylo postupně vtlačeno: 

 H2SO4   4 120 000 t 

 HNO3      313 000 t 

 NH4      112 000 t 

HF        26 000 t 

Chemickou těžbou bylo celkem ovlivněno 370 mil m3 podzemních vod. V současné 

době se v podzemí nachází kontaminace v množství odpovídajícím 4,9 mil t všech rozpuš-

těných látek. Za hlavní cíle sanace následků po chemické těžbě uranu v oblasti Stráž pod 

Ralskem lze považovat: 

• uvedení horninového prostředí do stavu, který zajistí trvalé využívání turonských 

zásob pitných vod v severočeské křídě; 

• likvidace vrtů a povrchových těžebních zařízení; 

• začlenění povrchových vyluhovacích polí do ekosystémů s ohledem na regionální 

systémy ekologické stability a plány regionálního rozvoje. 

 

Obrázek č. 3 - kontaminace cenomanské zvodně 
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Kontaminace cenomanské zvodně (viz obr. č. 3 –  kontaminace cenomanské zvodně) 

se rozšířila na oblast pokrývající plochu zhruba 27 km2.  

V probíhajícím sanačním procesu je jako základní přístup použita metoda vyvedení 

kontaminantů z podzemí s využitím vrtné sítě a jejich následné přepracování na hospodář-

sky využitelné produkty či jejich ekologické uložení na povrchu (viz obr. č. 4 – síť vrtů). 

• Na základě modelových simulací jsou průběžně prováděny korekce scénáře sanace, 

který zajistí ukončení sanace do roku 2035.  

 

Obrázek č. 4 – síť vtláčecích a čerpacích vrtů 

 

Předpokládá se, že celý proces sanace bude trvat ještě téměř 25 let. Během tohoto ob-

dobí bude vyvedeno více než 3 mil. tun kontaminujících látek z podzemí. Celkové náklady 

na realizaci sanace jsou odhadnuty na úrovni 40 miliard Kč. 

Veškeré práce a činnosti prováděné při zahlazování následků vzniklých po hlubinné a 

chemické těžbě uranu v oblasti Stráž pod Ralskem jsou realizovány v areálech, v objektech 
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nebo na pracovištích o. z. TÚU. Ne vždy je v silách zaměstnanců o. z. TÚU zvládnout vše 

ve vlastní režii, a proto jsou na základě smluvního vztahu velmi často využívány služby ji-

ných subjektů.  Při těchto situacích dochází k tomu, že na jednom pracovišti působí více 

subjektů, které svou činností mohou vytvářet nebezpečné a zdraví ohrožují podmínky pro 

druhé pracovníky. To je hlavní důvod, proč je nezbytně nutné vytvořit jasná pravidla ve 

formě vnitřního předpisu pro působení více subjektů na jednom pracovišti v o. z. TÚU. 
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2 

2.1 

Rešerše předpisů 

Legislativa Evropské unie  

Česká republika je členem Evropské unie (dále též jen EU) od 1. května 2004. Jednou 

podmínek pro přijetí do EU bylo splnění základních požadavků legislativy EU v oblasti 

BOZP. Postupné zavádění standardů EU bylo zahájeno již před samotným vstupem a ně-

které hodnotící zprávy uvádí, že ke dni vstupu byly požadavky základní legislativy EU na-

plněny přibližně na 80 % [17]. Samotná legislativa EU stojí na třech základních kamenech 

(viz schéma č. 1). 

 

Evropská 

legislativa 

Nařízení Rady 

EU 

Směrnice  

EU 

Doporučení  

EU 

Schéma č. 1 – pilíře legislativy EU 

Nařízení Rady Evropské unie jsou závazná pro všechny členské státy EU a kontrolní 

orgány jsou povinny vyžadovat jejich plnění. 

Směrnice Evropské unie nejsou pro členské státy EU přímo závazné. Jsou zde ovšem 

ustanovení, kde je stanoven termín pro zavedení do národního právního předpisu a to for-

mou, která je v daném státě obvyklá. V České republice to jsou buď zákony nebo nařízení 

vlády a vyhlášky. Problematika, kterou se jednotlivé směrnice zabývají, je řešena v obecné 

rovině a je jen na rozhodnutí členského státu, aby zvolil vhodný způsob jak požadavek za-

jistit. 
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Doporučení Evropské unie nejsou povinny členské státy dodržovat. Doporučení EU je 

použito v případech, kdy nedojde na úrovni EU k dohodě o vydání směrnice EU , ale pro-

blematiku je přesto nutno nějakým způsobem řešit. Již ze samotného názvu je tedy patrno, 

že se tedy jedná pouze o doporučení. 

K dnešnímu dni je seznam směrnic EU dosti obsáhlý. Co se týče oblasti BOZP je zá-

klad tvořen rámcovou Směrnicí 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšování bezpeč-

nosti a ochrany zdraví při práci [3]. Na tuto směrnici v současnosti navazují další dílčí 

směrnice jako jsou např.: 

• směrnice 91/383/EHS, která doplňuje opatření pro zlepšování bezpečnosti a ochra-

ny zdraví při práci pracovníků se stálým nebo přechodným pracovním poměrem 

[4]; 

• směrnice 92/104/EHS o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochra-

ny zdraví pracovníků při těžbě nerostných surovin [5]; 

• směrnice 92/91/EHS o zavedení opatření pro podporu zlepšování bezpečnosti a 

ochrany zdraví pracovníků při těžbě nerostných surovin během vrtání [6]. 

2.2 Legislativa ČR vztahující se k činnostem organizace 

Právní řád České republiky je tvořen v několika právních odvětvích jako např. občan-

ské právo, obchodní právo či pracovní právo. Problematika BOZP je řešena zejména v 

těchto dvou právních odvětvích: 

• pracovní právo, jedná-li se o vztahy mezi zaměstnanci a jejich zaměstnavateli; 

• správní právo, jedná-li se např. o vztahy kontrolních orgánů k zaměstnancům a za-

městnavatelům. 

Právní řád je uspořádán podle důležitosti, neboli právní síly jednotlivých druhů práv-

ních norem, přičemž platí, že předpisy nižší právní síly musí být v souladu s právními 

předpisy vyšší právní síly. Podle tohoto hlediska rozdělujeme právní předpisy do těchto 

skupin: 

• ústava a ústavní zákony; 
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• zákony; 

• nařízení vlády a vyhlášky. 

Stěžejním zákonem pro zajištění BOZP při působení zaměstnanců dvou a více za-

městnavatelů na jednom pracovišti je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění poz-

dějších předpisů (dále též jen zákoník práce), kde je v § 101 odst. 3  uložena povinnost 

zaměstnavatelům v takovém případě mezi sebou uzavřít písemnou dohodu o tom, kdo bude 

na daném pracovišti koordinovat provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zajištění 

zdraví zaměstnanců [8]. Zákoník práce ukládá v páté části povinnost plnit požadavky k za-

jištění BOZP jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům. 

Jednotlivá ustanovení zákoníku práce v souvislosti se zajištěním BOZP jsou rozpraco-

vána v prováděcích předpisech. Vzhledem k rozsáhlému počtu prováděcích předpisů uvá-

dím ve své diplomové práci pouze ty, které mají přímou souvislost s řešenou problemati-

kou. K zajištění bezpečnosti práce na pracovištích organizace je nutno plnit také požadav-

ky vyplývající z předpisů vydávaných Českým báňským úřadem (dále též jen ČBÚ) a Stát-

ním úřadem pro jadernou bezpečnost (dále též jen SÚJB). Zejména se jedná o následující 

předpisy: 

a) zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při prá-

ci, ve znění pozdějších předpisů [9]. Tento zákon zpracovává mimo příslušné předpisy 

Evropských společenství, zejména Směrnici Rady 92/57/EHS o minimálních požadav-

cích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích [10]. 

Tento předpis je členěn do čtyř částí. První část předpisu se zabývá zajištěním bezpeč-

nosti práce v pracovněprávních vztazích s ohledem na požadavky na pracoviště a pra-

covní prostředí. Současně je zde v § 5 řešena problematika zabývající se organizací bez-

pečné práce. V částí druhé tj. v §§ 12 a 13 jsou uvedeny povinnosti při zajišťování 

BOZP při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Třetí část 

předpisů je zaměřena na povinnosti zhotovitele při přípravě a realizaci staveb. V po-

slední čtvrté části jsou přechodná a závěrečná ustanovení. 

b) nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních zna-

ček a zavedení signálů [13]. V jednotlivých ustanoveních tohoto předpisu jsou uvedeny 

požadavky na tvar, rozměry, funkčnost, umístění bezpečnostních značek. V přílohách 

předpisu jsou uvedeny vzory značek. 
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c) zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon [13], kde je dle § 10 odst. 1 písm. h)  tohoto zákona 

stanovena povinnost organizace provádějící hornickou činnost nebo činnost prováděnou 

hornickým způsobem zajistit plnění povinností vyplývající nejen z tohoto zákona, ale 

také z jiných obecně závazných předpisů.  

d) vyhláška č. 298/2005 Sb. [17], řeší mimo jiné požadavky na odbornou kvalifikaci a od-

bornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. 

e) zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon [15], a prováděcí vyhláška č. 307/2002 sb. [16], 

jsou předpisy, kde jsou organizaci uloženy povinnosti při zajišťování radiační ochrany 

při realizaci prací na pracovištích, kde je nakládáno se zdroji ionizujícího záření. 

Při řešení problematiky spojené se zajištěním bezpečnosti práce na pracovišti je mož-

no čerpat také z nepřeberného množství zdrojů a to publikovaných jak v knižní podobě, tak 

v internetové síti. Ve své práci jsem čerpal zejména z:  

TOMAN, V., HAVELKA, J., GORECKI, Z., Bezpečnost v mezinárodních souvislostech, 

ROVS – Rožnovský vzdělávací servis s. r. o., Rožnov pod Radhoštěm, 2007 

Publikace ve svém obsahu uvádí příklady z okolních zemí. Dále je zde vysvětlena proble-

matika přebírání úmluv Mezinárodní organizace práce a následná implementace legislativy 

Evropské unie do právního systému v ČR. 

Doplňování smluv, revize a úprava smluv v oblasti BOZP a PO. Mladá Boleslav: 2010. 

Dostupné z http://www.preventamb.cz/favicon.ico

Zde je nastíněno řešení problematiky při působení více firem na jednom pracovišti. Přede-

vším je tato problematika řešena s ohledem na uzavírání smluvních vztahů a obsahu smluv. 
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3 

3.1 

Povinnosti zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti prá-
ce 

Obecné povinnosti 

Zaměstnavatelem se pro účely zákoníku práce rozumí právnická nebo fyzická osoba, 

která zaměstnává fyzickou osobu v pracovně právních vztazích [8]. 

Ve smyslu jednotlivých ustanovení části druhé zákona č. 309/2006 Sb. [9] se zaměst-

navatelem pro účely zákoníku práce rozumí také: 

• zaměstnavatel, který je fyzickou osobou a sám též pracuje; 

• fyzická osoba, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního 

právního předpisu (např. zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů); 

• spolupracující manžel nebo dítě fyzické osoby dle prvních dvou odrážek; 

• fyzická nebo právnická osoba, která je zadavatelem stavby nebo jejím zhotovite-

lem, příp. se na zhotovení podílí. 

Obecně platí, že základní povinností zaměstnavatele je dle ustanovení zákoníku prá-

ce [8] povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na 

rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Mezi obecnou 

povinnost zaměstnavatele patří také povinnost vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky 

tak, aby umožňovaly bezpečný výkon práce. Za tímto účelem zaměstnavatel zajišťuje 

zejména řádnou údržbu technických či technologických zařízení, zlepšení vzhledu a úpra-

vy pracovišť, aby byly naplněny alespoň minimální požadavky na pracoviště. Současně v 

souvislosti s touto obecnou povinností zajišťují pro zaměstnance závodní preventivní péči. 

Mezi obecná pravidla je možno zahrnout také to, že veškeré náklady spojené se zajištěním 

BOZP hradí zaměstnavatel, kdy tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo či nepřímo na 

zaměstnance.  
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Tyto základní povinnosti zaměstnavatele jsou dále specifikovány v jednotlivých práv-

ních předpisech, kde je stanovena také řada zvláštních a konkrétních povinností, které lze 

shrnout následovně: 

• plnit jednotlivé povinnosti v souvislostech s prevencí rizik, jako souhrn opatření k 

předcházení rizik, jejich vyhledávání, vyhodnocování, odstraňování nebo minimali-

zování; 

• pravidelně kontrolovat úroveň BOZP, zejména stav výrobních a pracovních pro-

středků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů vyskytujících se při plně-

ní pracovních úkolů; 

• zajišťovat podmínky pro poskytování první pomoci zaměstnancům; 

• provádět školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP; 

• poskytovat zaměstnancům potřebné informace o rizicích a opatřeních na ochranu 

před jejich působením a udílet pokyny k zajištění BOZP; 

• zajistit zdravotnické zařízení, které bude zaměstnancům na základě smlouvy posky-

tovat závodní preventivní péči; 

• poskytovat zaměstnancům, na základě hodnocení rizik a bez finančního nároku, 

osobní ochranné pracovní prostředky, včetně pracovních oděvů a obuvi, mycích a 

dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů; 

• objasňovat příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu, vést evidenci o pracovních 

úrazech v knize úrazů; 

• zajistit takové prostorové uspořádání a vybavení pracovišť, aby byly naplněny po-

žadavky a hygienické limity na pracovní prostředí a pracoviště; 

• zajistit, aby činnosti vyžadující si zvláštní odbornou způsobilost byly prováděny 

pouze prostřednictvím zaměstnanců s odpovídající kvalifikací; 

• zajistit právo zaměstnanců, příp. jejich zástupce na účast při řešení otázek BOZP. 
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3.2 Povinnosti zaměstnavatele při působení zaměstnanců více 

zaměstnavatelů na jednom pracovišti 

Jednou z povinností zaměstnavatelů jejichž zaměstnanci působí společně na jednom 

pracovišti, je povinnost vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k 

jejich odstranění či minimalizaci v souvislostí s vykonávanou činností. Dotčení zaměstna-

vatelé jsou dále povinni uzavřít mezi sebou písemnou dohodu, která určí zaměstnavatele 

pověřeného koordinovat provádění opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví všech 

zaměstnanců na tomto pracovišti. Současně je povinností všech těchto zaměstnavatelů or-

ganizovat práce a činnosti svých zaměstnanců tak, aby při plnění pracovních úkolů byli 

současně chráněni také zaměstnanci jiných zaměstnavatelů. Současně platí povinnost za-

městnavatele bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zástupce 

zaměstnanců o rizicích a přijatých opatřeních, které mu byly poskytnuty jinými zaměstna-

vateli. 

Při působení zaměstnanců více zaměstnavatelů na jednom pracovišti nelze nikdy pře-

nášet odpovědnost za zaměstnance ze zaměstnavatele na zaměstnavatele. Mají ale obou-

strannou povinnost pečovat o bezpečnost práce u všech osob, které se zdržují s jejich vě-

domím na jejich pracovištích. Rovněž mají povinnost oboustranně zabezpečit koordinaci 

bezpečnosti práce ve smyslu § 101 odst. (3) zákona č. 262/2006 Sb. [8], pokud na jednom 

pracovišti plní úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. 

V případě, že dojde na pracovišti k pracovnímu úrazu zaměstnance jiného zaměstnava-

tele, je povinností zaměstnavatele dle § 105 zákona č. 262/2006 Sb. [8], který za toto pra-

coviště odpovídá, bez zbytečného odkladu: 

• uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance; 

• umožnit účast zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance při objasňování 

příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky objasňování. 
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4 Zhodnocení nebezpečí vytvářených vlastní čin-
ností na pracovištích organizace 

Jak již bylo v úvodu této diplomové práce nastíněno o. z. TÚU je právnickým subjek-

tem, který plní úkoly spojené s likvidací následků vzniklých po důlní a chemické těžbě 

uranu v oblasti Stráž pod Ralskem (viz. obr. č. 5). Jednotlivé práce a činnosti vykonávané 

zaměstnanci o. z. TÚU  jsou realizovány v areálech, v objektech a na pracovištích (dále též 

jen na pracoviště) o. z. TÚU. Souběžně s realizací těchto činností dochází k tomu, že na 

pracovištích o. z. TÚU často vykonávají pracovní činnosti také zaměstnanci cizích firem 

na základě dohody či jiného smluvního vztahu. Při těchto situacích je povinností o. z. TÚU 

zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem nejen na své zaměstnance, ale také 

s ohledem na všechny osoby, které se s jeho vědomím pohybují na jeho pracovištích. 

 

Obrázek č. 5 – důl Hamr I, areály CDS 
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Práce a činnosti spojené s likvidací následků po těžbě uranu v oblasti Stráž pod Ral-

skem jsou realizovány na základě vydaného povolení báňského úřadu k: 

• hornické činnosti; 

• činnosti prováděné hornickým způsobem. 

Současně jsou práce a činnosti prováděny jako radiační činnosti, kterými dle zákona 

č. 18/1997 Sb., atomový zákon [15], jsou: 

• činnosti s umělými zdroji ionizujícího záření, při nichž se může zvýšit ozáření fy-

zických osob; 

• činnosti, při kterých jsou přírodní radionuklidy využívány pro své radioaktivní, 

štěpné nebo množivé charakteristiky [15]. 

Tyto práce a činnosti jsou prováděny na základě rozhodnutí vydávaných SÚJB a jsou 

realizovány na pracovištích III. kategorie dle vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochra-

ně [16]. 

Lze konstatovat, že mezi největší rizika vznikající při vlastní činnosti o. z. TÚU jedno-

značně patří: 

• nakládaní s nebezpečnými látkami; 

• nakládání s přírodními a umělými zdroji ionizujícího záření. 

V následující části této kapitoly se budu zabývat  řešením problematiky ve spojitosti s 

plněním požadavků k zajištění BOZP vyplývajících z právních a ostatních předpisů 

s ohledem na rizika, vznikající při plnění pracovních úkolů zaměstnanci o. z. TÚU. Kon-

krétně se bude jednat o popis systému hodnocení rizik v o. z. TÚU a dále pak o: 

• nakládání s nebezpečnými látkami a havarijní připravenost; 

• ionizující záření a zajištění radiační ochrany; 

• zajištění požární ochrany. 
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4.1 Hodnocení rizik v organizaci 

Jednou ze základních povinností zaměstnavatele je vytvářet bezpečné a zdraví neohro-

žující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Na tuto povinnost bezpro-

středně navazuje povinnost soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovní-

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

zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět tako-

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

faktorů práce dosud zařazené jako rizikové, mohly být pracovní činnosti zařazeny do kate-

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

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

rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnoce-

ní rizikových faktorů.  

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

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

lo minimalizováno. O vyhledávání a vyhodnocení rizik a o přijatých opatřeních je zaměst-

navatel povinen vést dokumentaci. Současně je nutno zmínit, že povinnost zaměstnavatele 

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

ohrožení jejich života a zdraví je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností 

vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají 

[8]. 

K naplnění těchto povinností zaměstnavatele je v o. z. TÚU zaveden jednotný postup 

pro identifikaci nebezpečí hodnocení rizik (dále též jen INHR) při práci a pracovních čin-

nostech. Dále tento jednotný postup slouží k tomu, aby jednotliví vedoucí pracovníci sta-

noveným způsobem získali přehled o rizicích při práci a pracovních činnostech na praco-

vištích, která řídí, a aby si každý zaměstnanec byl vědom svého ohrožení při práci a způso-

bu ochrany proti tomuto ohrožení. 

INHR při práci a pracovních činnostech vykonávaných zaměstnanci o. z. TÚU je pro-

váděno jednotným postupem spočívajícím v provedení následujících kroků. 

1. Vytvoření pracovního týmu pro hodnocení rizik: 
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• vedoucí pracovního týmu INHR; 

• pověření zástupci výrobních úseků, středisek a oddělení (dále též jen VOJ či VOÚ); 

• jednotliví odborní zaměstnanci o. z. TÚU - dle požadavku vedoucího pracovního 

týmu (např. revizní technici, určený programátor databází apod.). 

2. Stanovení plánu činnosti pracovního týmu pro hodnocení rizik: 

• zpracování plánu činnosti při zavádění INHR; 

• zpracování návrhů dokumentů „Vymezení pracovního systému VOJ či VOÚ o. z. 

TÚU“; 

• zpracování návrhů dokumentů „Seznam prací (pracovišť) s vysokým rizikem“ pro 

příslušnou VOJ či VOÚ o. z. TÚU. 

• zpracování návrhů dokumentů „Bezpečnostní pokyny pro zaměstnance“ pro pří-

slušnou VOJ či VOÚ o. z. TÚU. 

• zpracování elektronického formuláře „Bezpečnostní parametry činnosti“ příslušné 

VOJ či VOÚ o. z. TÚU v software RISCON. 

3. Vymezením pracovního systému pro hodnocení rizik, resp. rozložení pracovního sys-

tému pro hodnocení rizik dle výkonu práce a pracovních činností prováděných zaměst-

nanci příslušné VOJ či VOÚ na jednotlivé pracovní prostory či pracoviště podle druhu, 

a to: 

• administrativní, výrobní a provozní budovy (A) - rozložení do pracovních prostor, 

dílen, skladů, hal, kanceláří, včetně sanitárního a pomocného zařízení, tj. šaten, zá-

chodů, umýváren, místností pro odpočinek apod.; 

• další objekty a prostory (B)  - potrubní mosty s plošinami a lávkami, místa pro na-

kládku a vykládku materiálu, parkoviště, odstavné plochy apod.; 

• ostatní pracoviště (C) - pracoviště pro pracovní činnosti pravidelné (např. pochůz-

kové trasy na VP apod.), případně pracoviště pro jednorázově či výjimečně prová-

děné pracovní činnosti (např. práce s motorovou pilou, křovinořezem apod.); 
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• další zařízení (pracovní místa) (D) - samostatná zařízení, která nejsou budovou ani 

objektem či prostorem (např. vozidla, stavební stroje apod.) 

4. Realizace analýzy rizik, která je v o. z. TÚU prováděna za využití software RISCON 

v následujících postupných korcích: 

naplnění databáze „Katalog nebezpečí“ - výčet vyskytujících se nebezpečí při 

pracovních činnostech; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

naplnění databáze „Katalog chemických látek“ - seznam chemických látek (pří-

pravků), se kterými přicházejí zaměstnanci o. z. TÚU do styku; 

naplnění databáze „Katalog OOPP“ - seznam OOPP, včetně jejich parametrů na 

ochranu zaměstnanců před zbytkovými riziky při provádění posuzovaných pra-

covních činností; 

5. Provedení samotného hodnocení rizik spočívající v rozhodnutí, zda je riziko při dané 

pracovní činnosti přijatelné, a pokud ne, jaká bezpečnostní a preventivní opatření musí 

být realizována k jeho odstranění nebo alespoň snížení. Pravidelné hodnocení rizik za-

jišťuje vedoucí příslušné VOJ či VOÚ ve spolupráci s vedoucím pracovního týmu 

INHR min. 1x za dva roky a dále vždy: 

před uvedením nového zařízení, případně pracoviště, do užívání; 

jako kontrolu po provedených bezpečnostních opatřeních; 

po každé změně pracovní činnosti nebo pracoviště, která má vliv na bezpečnost 

práce; 

po vzniku smrtelného pracovního úrazu nebo provozní nehody; 

na základě výsledku kontroly nebo šetření pracovního úrazu, kdy byly zjištěny 

nedostatky v oblasti prevence rizik; 

na závazný pokyn orgánů SOD nebo příslušného odborového orgánu. 

6. Zajistit informování zaměstnanců o. z. TÚU o rizicích při práci či jednotlivých pracov-

ních činnostech, resp. zajistit informování zaměstnanců s výsledky hodnocení rizik, 
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které musí být zahrnuty do provozní dokumentace a do „Bezpečnostních pokynů pro 

zaměstnance“ pro příslušnou činnost.  

Informovanost zaměstnanců o. z. TÚU o rizicích při práci je nedílnou součástí všech 

druhů školení k zajištění BOZP a BP. Naplňování požadavků BOZP, BP, PO, RO a použí-

vání přidělených OOPP musí být zapracováno do příslušné provozní dokumentace a do vý-

stupních materiálů z procesu hodnocení rizik, kterými jsou „Bezpečnostní pokyny pro za-

městnance“. Současně je povinností všech vedoucích pracovníků jednotlivých VOJ či 

VOÚ zajistit prokazatelné seznámení pracovníků s dotčenými dokumenty. 

Nakládání s nebezpečnými látkami a havarijní připrave-

nost 

4.2 

Dle zákona č. 59/2006 Sb.,o prevenci havárií [18], je: 

• objektem rozuměno soubor prostorů, v němž je umístěna jedna nebo více nebez-

pečných látek v jednom nebo více zařízeních, včetně společných nebo souvisejících 

infrastruktur a činností v užívání právnických nebo fyzických osob; 

• technickým zařízením nebo technologickou jednotkou rozuměno zařízení, kde je 

nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána,používána, přepravovaná nebo skladová-

na a které zahrnuje také všechny části nezbytné pro provoz, např. stavební objekty, 

potrubí, skladovací tankoviště, stroje, průmyslové dráhy a nákladové prostory 

Na základě návrhu podaného o. z. TÚU a s ohledem na množství nebezpečných látek 

umístěných v objektu užívaném o. z. TÚU (viz příloha č. 1) vydal KULK rozhodnutí o za-

řazení tohoto objektu do skupiny B. 

V souladu s zákonem o prevenci havárií [18] je organizací zpracována Bezpečnostní 

dokumentace [22], která je schválena KULK.  

V o. z. TÚU byl dle zákona o prevenci havárií [18] zpracován a uveden v platnost 

„Plán zdolávání závažných provozních nehod“ [22] (dále též jen havarijní plán), kde jsou 

uloženy mimo jiné také povinnosti při vyhlášení poplachu pro všechny zaměstnance, jakož 

i další osoby zdržující se na pracovištích o. z. TÚU s jeho vědomím. V případě vzniku ha-

várie jsou určeni zaměstnanci o. z. TÚU, kteří mají havarijním plánem stanoveny určité 
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pravomoci a odpovědnosti. Případnou likvidaci havárie řídí vedoucí likvidace havárie (dále 

též jen VLH), kterým je ředitel o. z. TÚU, příp. v jeho nepřítomnosti zaměstnanec IS. Jeho 

povinností při vyhlášení havárie je řídit práce spojené se záchranou osob a zdoláváním ha-

várie a po rozboru vzniklé situace dále: 

• určuje směr úniku z ohroženého prostoru a směr příjezdu povolaných sil a pro-

středků; 

• v případě nutnosti přikazuje omezit nebo odstavit ohrožený provoz; 

• dává příkazy k zákazu vstupu osob do ohrožených míst; 

• dává příkaz k provedení evidence osob, které jsou na určených shromaždištích a na 

odloučených pracovištích; 

• kontroluje plnění příkazů nasazenými složkami a zaměstnanci o. z. TÚU; 

• svolává havarijní komisi pro řešení odborných otázek a problémů spojených se 

zdoláváním havárie. 

V rámci havarijní připravenosti je v o. z. TÚU zaveden varovný, havarijní a poplacho-

vý systém DIAMO VISO (dále též jen VISO). Centrální místo dohledu a ovládání systému 

VISO je umístěno v kanceláři zaměstnanců IS. Z tohoto pracoviště je možné provádět veš-

kerá hlášení a spouštění přednastavených varovných signálů. Do systému je prostřednic-

tvím tohoto pracoviště možné vstupovat také přes bránu GSM z mobilního telefonu nebo 

pevné telefonní linky. Centrální místo je napojeno na jednotlivá čidla či detektory, která 

signalizují případný únik nebezpečných látek. Součástí systému VISO je také napojení na 

různě rozmístěné EZS, které signalizují narušení monitorovaného prostoru nežádoucím 

subjektem.  

Při likvidaci havárie, která svými důsledky ohrožuje obyvatelstvo nebo vznikla mimo 

areály o. z. TÚU, a pouze v případě nasazení složek IZS, předává VLH řízení likvidace 

havárie a příslušné odpovědnosti veliteli zásahu složek IZS a stává se členem jeho štábu. 

Mezi nejnebezpečnější látky, se kterými je v o. z. TÚU nakládáno, můžeme jednoznač-

ně zařadit: 

• chlór (dále též jen Cl); 
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• amoniak neboli čpavek (dále též jen NH3); 

• kyselina dusičná (dále též jen HNO3); 

• kyselina sírová (dále též jen H2SO4). 

Jednotlivá rizika a nutná opatření při nakládání s vybranými nejvíce používanými ne-

bezpečnými látkami v konkrétních podmínkách na pracovištích o. z. TÚU jsou obsahem 

následujících podkapitol. 

4.2.1 Nebezpečí při nakládání s chlorem 

Chlor je žlutozelený plyn s pronikavým štiplavým a dusivým zápachem. Za normální-

ho tlaku zkapalní při -34,6 °C v tmavou žlutozelenou kapalinu, která při dalším ochlazení 

krystalizuje. Měrná hmotnost Cl je za normálních podmínek 2,49krát vyšší než měrná 

hmotnost vzduchu. Vypařuje-li se větší množství kapalného Cl na vzduchu, tvoří s vodními 

parami bílou mlhu. Cl je látka s vysoce reaktivními vlastnostmi. Za normálních okolností 

není chlor výbušný či zápalný, ale s vodíkem, fosforem, antimonem, arzenem, acetylenem 

a jinými uhlovodíky tvoří směsi, které vlivem tepla nebo slunečního záření mohou explo-

dovat. Samovolně exploduje s vodíkem a s koncentrovaným čpavkem tvoří vysoce výbuš-

ný chlorodusík. 

Chlor je zařazen mezi nebezpečné látky, má silný dráždivý účinek.Vlivy na lidský or-

ganismus při určitých koncentracích (mg/m3) chloru jsou uvedeny v tabulce Toxicita a úči-

nek chloru na lidský organismus (viz tab. č. 1). Hlavním nebezpečím je dráždění dýchacích 

orgánů, jak horních cest dýchacích, tak také plic. Při velké expozici může dojít i ke krvá-

cení. Při otravě chlorem se dostaví velmi rychle bezvědomí s možným následkem smrti. 

Zasažení pokožky vyvolává puchýře a vážně mohou být poškozeny oči. V citlivosti na 

chlor jsou značné individuální rozdíly; osoby navyklé na vyšší koncentrace Cl snesou krát-

kodobě koncentraci až 100 mg/m3. Pobyt ve vysokých koncentracích chlorových par je 

však nebezpečný, neboť při něm dochází k poleptání pokožky a dýchacích orgánů. Práh 

zjistitelnosti chloru čichem je při koncentraci 2 – 10 mg/m3. Chlor rozpuštěný ve vodě 

škodí všemu živému a zabraňuje samočisticím procesům již při koncentraci 5 mg/l. 

Kapalný chlor je do o. z. TÚU dopravován po železnici v cisternách o přepravní 

hmotnosti max. 50 tun chloru. Cisterny se přistavují do stáčírny skladu chloru, kde se chlor 
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přes hadice stáčí do jednoho ze dvou skladovacích tanků. Ze skladovacích tanků jsou chlo-

rem plněny speciální kontejnery (cca 15 tun chloru) umístěné na přepravním podvozku au-

tomobilového tahače. Plné kontejnery jsou převáženy do areálu NDS 6 za předem stanove-

ných podmínek po přesně vytýčené trase a s využitím doprovodného vozidla. 

Chemický (chlorový) poplach je vyhlašován v případě úniku chloru, ke kterému došlo: 

• od převzetí cisterny s chlorem od ČD Cargo, a. s., v železniční stanici Brniště, 

včetně stání železniční cisterny v prostorech kolejiště vlečky Luhov; 

• při stáčení chloru z železniční cisterny do skladovacího tanku; 

• při plnění kontejneru chlorem ze skladovacího tanku; 

• při přepravě kontejneru do areálu chlorace NDS 6; 

• ve skladu chloru NDS 6; 

• v technologii chlorace NDS 6. 

Tabulka č. 1 – Toxicita a účinek chloru na lidský organismus 

Koncentrace Cl [mg/m3] Vliv na lidský organismus 

0,5 neškodný pro osmihodinovou práci (PEL) 

6 dráždí výrazně oční spojivky 

12 snáší se zpravidla až 60 min bez následků 

100 pobyt delší jak 30 min nebezpečný životu 

200 životu nebezpečná koncentrace 

2200 okamžitá smrt 

V případě většího úniku může dojít k zamoření okolí chlorem ve směru větru. Při 

likvidaci výronu chloru VLH: 

• podle místa ohrožení vydává příkaz ke spuštění havarijní signalizace; 
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• zajistí podle rozsahu úniku informování ohrožených zaměstnanců, organizací a 

osob, kteří se s vědomím o. z. TÚU zdržují na ohrožených pracovištích; 

• zajistí vyvedení ohrožených osob; 

• prostřednictvím pohotovostní jednotky ZBZS, příp. technického zařízení zajistí vy-

tvoření vodních clon k zabránění rozptylu chloru do okolí; 

• zajistí provedení likvidace příčiny úniku. 

Veškeré pracovní postupy k likvidaci úniku chloru se smí provádět pouze s použitím 

ochranných pomůcek. 

4.2.2 Nebezpečí při nakládání s amoniakem neboli čpavekem 

Bezvodý čpavek je hořlavý plyn lehčí než vzduch, ve směsi se vzduchem výbušný. 

Vlastnosti vodných roztoků čpavku (čpavková vody) jsou závislé na jejich koncentraci. 

Čpavkové vody nejsou hořlavé, ale odparem čpavku se nad jejich hladinou mohou vytvářet 

zápalné směsi. Vlivy na lidský organismus při určitých koncentracích (mg/m3) čpavku jsou 

uvedeny v tabulce Toxicita a účinek čpavku na lidský organismus (viz tab. č. 2). 

Tabulka č. 2 – Toxicita a účinek čpavku na lidský organismus 

Koncentrace NH3 [mg/m3] Vliv na lidský organismus 

14 neškodný pro osmihodinovou práci (PEL) 

40 dráždí dýchací cesty a oči 

80 a výše individuálně zástava dechu (zalknutí) 

Čpavek je do o. z. TÚU přivážen v cisternách, skladován ve stáčírně chemikálií VÚ 

č. 5 a odtud převážen cisternovým návěsem do VÚ č. 2. V technologiích NDS ML dochází 

k uvolňování čpavku z roztoku a k následné produkci 25% čpavkové vody, která je přečer-

pávána a skladována ve stáčírně chemikálií VÚ č. 5 odkud je převážena nebo čerpána do 

technologického zařízení SLKR. 

Při likvidaci úniku NH3 nebo čpavkové vody z cisterny, zásobníků, technologických 

zařízení a rozvodů je nutno zejména: 
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• zabránit dalšímu úniku (lze provádět pouze při použití izolačního dýchacího pří-

stroje); 

• odvolat, příp. vyvést osoby ze zamořeného prostoru; 

• vyrozumět osoby v prostorách a provozovnách nacházejících se po směru větru; 

• vymezit dostatečně velký bezpečnostní prostor k zabránění případné iniciace vzní-

cení směsi par čpavku se vzduchem; 

• k usměrnění oblaku par čpavku použít vodní clonu nebo vodní mlhu; 

• zásobníky kapalného čpavku chladit vodou; 

• při zkrápění vodou zabránit vniknutí čpavkové vody do kanalizace utěsněním kana-

lizačních výpustí v místech úniku či předpokládaného zasažení nebo do vodoteče 

vytvořením hrázek; 

• uniklou čpavkovou vodu na pevném povrchu odčerpat a zasažený terén posypat 

zeminou nebo pískem. 

4.2.3 Nebezpečí při nakládání s kyselinou dusičnou 

Kyselina dusičná patří k nejsilnějším anorganickým kyselinám, velmi intenzivně rea-

guje s organickou hmotou, gumou i dřevem, které se vzněcují. Roztoky HNO3 zapáchají po 

uvolňovaných oxidech dusíku. Při ředění kyseliny vodou, se kterou se mísí neomezeně, 

dochází k vývinu tepla. I hodně zředěné roztoky působí jako žíravina. Samotná kyselina 

dusičná, její páry ani oxidy dusíku nejsou hořlavé. Vlivy na lidský organismus při určitých 

koncentracích (mg/m3) čpavku jsou uvedeny v tabulce Toxicita a účinek oxidů dusíku na 

lidský organismus (viz tab. č. 3). 

Kyselina dusičná (53%) je do o. z. TÚU přivážena v železničních cisternách, sklado-

vána ve stáčírně chemikálií VÚ č. 5 a odtud převážena autocisternou do zásobníků VÚ č. 2 

a VÚ č. 6. 

Při likvidaci úniku HNO3 z cisterny, autocisterny, zásobníku či technologických potru-

bí je nutné: 
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• okamžitě odstavit porušenou část potrubí nebo přečerpat porušený zásobník či cis-

ternu, resp. autocisternu; 

• provést intenzivní naředění kyseliny vodou; 

• zabránit vniknutí kyseliny do kanalizace utěsněním kanalizačních vpustí v místech 

úniku či předpokládaného zasažení nebo do vodoteče; 

• mletým pískem provést neutralizaci místa zasaženého únikem. 

Tabulka č. 3 – Toxicita a účinek oxidů dusíku na lidský organismus 

Koncentrace NOx [mg/m3] Vliv na lidský organismus 

10 neškodný pro osmihodinovou práci (PEL) 

20 dráždí dýchací cesty a oči 

20 a výše 
silně dráždí oči, sliznice, dýchací cesty a plíce (edém 

plic) 

Při úniku koncentrované HNO3 je pro ochranu zasahujících nutný úplný protichemic-

ký oblek a izolační dýchací přístroj. 

4.3 Ionizující záření a radiační ochrana 

V o. z. TÚU je při různých pracovních činnostech nakládáno se zdroji ionizujícího zá-

ření (dále též jen IZ), a to jak se zdroji přírodními, tak také se zdroji umělými (viz příloha 

č. 2). Pracoviště v o. z. TÚU, kde se vykonávají radiační činnosti a jsou určená pro těžbu a 

zpracování uranové rudy, zahrnují těžbu, úpravu, nakládání s UK, provoz dekontaminač-

ních stanic, shromažďování produktů hornické činnosti na odvalech a v kalových polích, 

jsou v souladu s vyhláškou SÚJB o zajištění radiační ochrany [16] kategorizovány jako 

pracoviště III. kategorie na základě: 

• klasifikace zdrojů IZ, o nichž se přepokládá, že se s nimi bude na pracovišti naklá-

dat; 
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• očekávaného běžného provozu pracoviště a související míry možného ozáření pra-

covníků; 

• zaměření radiační činnosti a náročnosti na zajištění RO a jakosti při této činnosti; 

• vybavení a zajištění pracoviště pro bezpečnou práci se zdroji IZ, zejména ochran-

nými pomůckami, izolačními a stínícími zařízeními, provedením ventilace a kana-

lizace; 

• potencionálního ohrožení plynoucího z předvídatelných poruch a odchylek od běž-

ného provozu; 

• rizika vzniku radiační nehody nebo havárie, závažnosti následků takové události a 

možnosti zásahů. 

Zaměstnanci o. z. TÚU vykonávající práce a činnosti na pracovištích III. kategorie jsou 

pro účely monitorování a lékařského dohledu podle ohrožení zdraví ionizujícím zářením 

zařazeni do kategorie A nebo B radiačních pracovníků. Do těchto kategorií jsou zařazeni 

na základě očekávaného ozáření za běžného provozu a při předvídatelných poruchách od 

běžného provozu, s výjimkou ozáření zaviněného radiační nehodou či havárií.  

S ohledem na očekávané hodnoty ročních efektivních a ekvivalentních dávek jsou ně-

která pracoviště o. z. TÚU vymezena: 

• jako sledovaná pásma; 

• a SÚJB schválena jako kontrolovaná pásma. 

Na takovýchto pracovištích je nastaven speciální, předem stanovený režim monitoro-

vání v souladu s Programem monitorování, který je zpracovaný v souladu s vyhláškou [16] 

a schválený SÚJB. 

4.3.1 Radiační ochrana ve sledovaném pásmu 

Sledované pásmo se vymezuje všude tam, kde se očekává, že by mohlo dojít k překro-

čení obecného limitu ozáření, který je 1 mSv za kalendářní rok. Současně platí, že sledo-

vané pásmo se vymezuje na pracovištích III. kategorie, kde je předpoklad překročení hod-

noty 5 mSv za dobu pěti za sebou jdoucích kalendářních roků. Sledované pásmo je ucelená 
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a jednoznačně určená část pracoviště. Na vstupu nebo ohraničení se sledované pásmo 

označuje upozorněním „Sledované pásmo se zdroji ionizujícího záření“. Dle požadavku 

vyhlášky [16] se ve sledovaném pásmu zajišťuje pouze monitorování pracoviště, není-li 

v programu monitorování stanoveno jinak.Vymezení pracoviště jako sledované pásmo, 

včetně zdrojů ionizujícího záření je provozovatel povinen neprodleně oznámit SÚJB. 

V o. z. TÚU je vymezeno celkem 18 pracovišť jako sledované pásmo. Zaměstnanci 

o. z. TÚU, kteří plní pracovní povinnosti na těchto pracovištích jsou zařazeni do katego-

rie B radiačních pracovníků. Na jednotlivých pracovištích je dle programu monitorování 

prováděno soustavné a pravidelné monitorování těchto veličin: 

• příkon efektivní dávky gama (Dg); 

• objemová aktivita směsi dlouhodobých radionuklidů emitujících záření alfa 

uranradiové řady (AVAL); 

• povrchové znečištění radionuklidy alfa (ASAL); 

• koncentrace latentní energie produktů přeměny radonu (KLE); 

• objemová aktivita radonu (OAR) nebo ekvivalentní objemová aktivita radonu 

(EOAR). 

Tabulka č. 4 – Hodnoty referenčních úrovní 

Referenční úroveň 
Dg

[µSv/h1] 

AVAL 

[Bq/m3] 

ASAL

[Bq/m2] 

KLE 

[µJ/m3] 

OAR 

[Bq/m3] 

EOAR 

[Bq/m3] 

Záznamová úroveň 0,10 0,05 100 0,16 10,00 10,00 

Vyšetřovací úroveň 3,00 0,27 6 000 1,60 100,00 100,00 

Zásahová úroveň 3,00 0,27 10 000 1,60 1) 1)

1) Pro EOAR a OAR zásahová úroveň stanovená není, protože nelze žádným způsobem objektivně stanovit 

maximální hodnotu v životním prostředí, ani vyloučit kolísání hodnot ve velmi velkém rozsahu. 

V případech, kdy dojde k překročení stanovených hodnot referenčních úrovní (viz tab. 

č. 4) je povinností provozovatele provést příslušná opatření. Při překročení zásahové refe-
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renční úrovně se ihned provede zjištění příčiny tohoto stavu a provedou se technická opat-

ření k jeho odstranění. Do dosažení původního stavu, dokud nebudou zjištěné hodnoty mo-

nitorovaných veličin nižší než vyšetřovací referenční úroveň, musí být frekvence měření 

zvýšena. Budou-li změny na pracovišti takové, že vyšetřovací referenční úroveň nebude 

možné trvale dodržovat, pracoviště bude navrženo na vymezení jako kontrolované pásmo a 

zaměstnanci zde trvale pracující budou převedeni do kategorie A. Dále je povinností pro-

vozovatele zjistit uvědomění SÚJB o překročení zásahové úrovně. 

4.3.2 Radiační ochrana v kontrolovaném pásmu 

Kontrolované pásmo se v souladu s vyhláškou [16] vymezuje na takových pracoviš-

tích, kde se předpokládá dosažení efektivní dávky vyšší než 6 mSv za rok. Dále všude tam, 

kde by ekvivalentní dávka mohla být vyšší než tři desetiny limitu ozáření pro: 

• oční čočku   150 mSv/kalendářní rok; 

• dávku v 1 cm2 kůže  500 mSv/kalendářní rok; 

• končetiny   500 mSv/kalendářní rok. 

Kontrolované pásmo se vymezuje jako ucelená a jednoznačně určená část pracoviště, 

která je stavebně oddělena a zajištěna tak, aby do ní nemohly vstoupit nepovolané osoby. 

Na vchodech se kontrolované pásmo označuje znakem radiačního nebezpečí a upozorně-

ním „Kontrolované pásmo se zdroji ionizujícího záření, vstup nepovolaným osobám zaká-

zán“ (viz obr. č. 6 ). 

Návrh na vymezení kontrolovaného pásma předkládá provozovatel ke schválení na SÚJB. 

Do kontrolovaného pásma mohou vstupovat jen osoby poučené o tom, jak se tam mají cho-

vat, aby neohrozily zdraví své ani zdraví ostatních osob. U radiačních pracovníků se usku-

tečňuje v rámci prokazatelného školení min. jednou ročně a jednou ročně se podrobí speci-

ální lékařské prohlídce. 
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Prostor pro umís-
tění značek 

Obrázek č. 6 – označení kontrolovaného pásma 

K výkonu práce v kontrolovaných pásmech se zařazují radiační pracovníci kategorie 

A. Ostatní pracovníci mohou v kontrolovaných pásmech pobývat pouze za předpokladu, že 

jsou zajištěny takové podmínky, kdy jejich ozáření nepřekročí obecné limity. U radiačních 

pracovníků v kontrolovaných pásmech se zajišťuje osobní monitorování v  rozsahu stano-

veném ve schváleném programu monitorování. 

V o. z. TÚU je vymezeno celkem 8 pracovišť jako kontrolované pásmo. Monitorování 

pracovišť je prováděno v souladu s programem monitorování. Současně je u všech pracov-

níků pobývajících v kontrolovaných pásmech zajišťováno osobní monitorování. Zaměst-

nanci o. z. TÚU trvale pracující v kontrolovaných pásmech jsou radiačními pracovníky ka-

tegorie A. Tito pracovníci jsou vybaveni osobními dozimetry OD 88 a OSLD nebo TLD, 

umístěnými v sestavě OD 88 nebo na refenčním místě (levá strana hrudi). Vyhodnocení 
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výsledků osobního monitorování pracovníků kategorie A se provádí 1 x měsíčně, a to do-

davatelským způsobem. U radiačních pracovníků, kteří provádějí práce nebo se pohybují 

v kontrolovaných pásmech a nejsou vybaveni osobními dozimetry se provádí odhad obdr-

žené efektivní dávky. Odhad efektivních dávek se provádí výpočtem z doby strávené 

v kontrolovaném pásmu a výsledků z měření na těchto pracovištích s tím, že navíc bude 

připočten odhad efektivní dávky ze sledovaných pásem, což je hodnota 0,25 mSv/rok. 

V rámci osobního monitorování jsou měřeny následující veličiny: 

• osobní efektivní dávka (E); 

• osobní dávkový ekvivalent (Hp); 

• příjem latentní energie produktů přeměny radonu (PLE); 

• příjem směsi dlouhodobých radionuklidů emitujících záření alfa uran-radiové řady 

(PAL). 

V případech překročení zásahové referenční úrovně navrhne regulační komise řediteli 

o. z. TÚU převedení zaměstnance na pracoviště mimo kontrolované pásmo. Současně pla-

tí, že překročení referenčních úrovní (viz tab. č. 5), přip. překročení ročního limitu je hava-

rijní situací a je řešeno na základě podkladů o. z. TÚU a za účasti SÚJB, nebo též 

SÚJCHBO, na jednání regulační komise. 

Tabulka č. 4 – Hodnoty referenčních úrovní 

Referenční úroveň E 

[mSv] 

HP 

[mSv] 

PLE 

[mJ] 

PAL 

[Bq] 

Záznamová úroveň 
2) 2) 2) 2)

Vyšetřovací úroveň 3) 3) 3) 3)

Zásahová úroveň 20 20 17 1 850 

2)Poznámka: Záznamová referenční úroveň je jakákoliv hodnota E [nebo PLE, PAL, HP], kterou zaměstnanec 

obdrží. 

3)Poznámka: Vyšetřovací referenční úroveň je rovna jedné dvanáctině ročního limitu E [nebo PLE, PAL, HP], 

vynásobeno příslušným počtem měsíců v hodnoceném období. 
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5 Podmínky působení cizích firem v organizaci 

V obecné rovině můžeme říci, že v případech, kdy jeden podnikatelský subjekt použi-

je druhý subjekt, např. na základě smlouvy o dílo či dohody o provedení práce (dále též jen 

smlouva), musí ve vzájemné spolupráci zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

v prostoru, kde budou plnit pracovní úkoly jejich zaměstnanci, a který je určen pro plnění 

předmětu smlouvy. Bude se tedy jednat o plnění úkolů zaměstnanců dvou a více zaměstna-

vatelů na jednom pracovišti. Právní vztah mezi zaměstnavateli je znázorněn pomocí sché-

matu (viz schéma č. 2) [19]. 

 

Schéma č. 2 právní vztah mezi zaměstnavateli na základě uzavřené smlouvy 

Půjde-li o výkon práce dodavatelským způsobem, bude se jednat většinou o smluvní 

vztah na základě smlouvy o dílo. Spolu s kupní smlouvou představuje smlouva o dílo nej-

častější smluvní typ uzavíraný v podnikatelské praxi. Vztahy, které jsou typické pro sféru 

podnikání a obchodu upravuje obchodní zákoník [19, 21]. 

Pokud se ve vymezeném prostoru budou pohybovat zaměstnanci pouze jednoho sub-

jektu, např. objednatel předá zhotoviteli prostor pro plnění předmětu smlouvy, odpadá ko-

ordinace ve smyslu § 101 odst. 3 zákoníku práce [8]. 
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V případech, kdy se prostor pro plnění předmětu smlouvy předá, ale zaměstnanci přes-

to využívají např. komunikaci přes prostor druhého subjektu musí být opět zajištěna zmi-

ňovaná koordinace. 

Samotnou koordinací je dán předpoklad neopomenutí zabezpečení bezpečnosti práce 

při podnikání v širokém významu těchto slov, ať už se jedná o smlouvu o dílo, nájem či 

pronájem nebytových prostor, poskytování služeb jakéhokoliv rozsahu či druhu, nebo jiný 

smluvní vztah podle obchodního nebo občanského zákoníku [19, 20]. 

Na počátku řešení problematiky spojené s působením cizích subjektů v o. z. TÚU je 

potřebné si uvědomit, že nikdo jiný než o. z. TÚU není schopen a ani nemůže ovlivnit, kdo 

a za jakých podmínek se bude na jeho pracovištích s jeho vědomím pohybovat. 

V následujících částech této kapitoly se budu zabývat jednotlivými situacemi 

s ohledem na podmínky a možnosti o. z. TÚU tak, aby byly naplněny veškeré požadavky 

k zajištění bezpečnosti práce vyplývající z právních a ostatních předpisů při působení ci-

zích subjektů v o. z. TÚU. Výsledkem bude zpracovaný návrh směrnice Působení cizích 

subjektů v o. z. TÚU (viz příloha č. 3), kde bude s ohledem na již zavedený systém jakosti 

stanoven jednotný a závazný postup pro všechny cizí subjekty, jejichž osoby se zdržují na 

pracovištích o. z. TÚU s jeho vědomím. Návrh směrnice bude obsahovat mimo jiné také 

odpovědnosti a pravomoci konkrétních zaměstnanců o. z. TÚU dle jejich funkční působ-

nosti s ohledem na zavedený sytém řízení v o. z. TÚU. 

5.1 Účel působení cizí firmy v organizaci 

Zaměstnanci cizí firmy se pohybují na pracovištích o. z. TÚU za účelem plnění růz-

ných pracovních či jiných úkolů jako např.: 

• práce a činnosti na realizaci staveb; 

• opravy, údržba a prohlídky strojů a technologických zařízení; 

• zásobování skladů a prodejních míst; 

• projektová činnost; 

• kontrolní činnost; 
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• příjezd a doprava do vlastních, pronajatých objektů umístěných v areálech 

o. z. TÚU. 

5.2 

5.2.1 

Nebezpečí vytvářená cizím subjektem 

Jednotlivá nebezpečí plynoucí z plnění pracovních úkolů prostřednictvím osob cizího 

subjektu jsou závislé na charakteru prácí a činností jimi vykonávaných. Současně je také 

nutné zohlednit místní podmínky, které panují na pracovištích, kde bude cizí subjekt půso-

bit. 

Konkrétní nebezpečí vytvářená cizím subjektem při působení v o. z. TÚU nelze obec-

ně hodnotit, resp. jsem názoru, že vytvoření seznamu, který bude obsahovat výčet nebez-

pečí a k němu přijatých opatření není při řešení této problematiky příliš vhodným nástro-

jem. Povinnost zaměstnavatele vyplývající ze zákoníku práce [8] vyhledávat, identifikovat, 

hodnotit a minimalizovat nebezpečí vznikající při práci je často praktikována formou vy-

tvoření obsáhlých seznamů rizik a opaření k jejich minimalizaci (např. přidělení OOPP). 

Tyto vypracované seznamy poté slouží k „demonstraci“ naplnění povinnosti zaměstnavate-

le hodnotit rizika při práci. Současně se tyto obsáhlé dokumenty velice často (dle osobních 

zkušeností) využívají, resp. zneužívají v situacích, kdy je potřeba naplnit jiný požadavek 

zákoníku práce [8], a to vzájemné se informování o rizicích mezi zaměstnavateli, jejichž 

zaměstnanci působí současně na jednom pracovišti. Jsem názoru, že takovýto přístup je 

velmi nevhodný a z praktického pohledu nic neřešící.  

Aplikace metody What if 

V konkrétních podmínkách a možnostech organizace navrhuji  při zajištění bezpečnos-

ti práce s ohledem na vznik možných nebezpečí na pracovištích, kde budou působit za-

městnanci cizího subjektu nastavení systému s využitím analýzy What If (Co když), resp. 

Co se stane když … ? Při využití této metody navrhuji vytvoření skupiny pracovníků, kteří 

jsou znalí místních podmínek a postupně si kladou otázky co se stane, když dojde k takové 

či jiné situaci. Dalším krokem je hledání odpovědi se zaměřením na případná rizika, které 

mohou v dané situaci nastat. Následuje řešení ve formě návrhu odstranění rizika, resp. jeho 

minimalizaci. 
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5.2.2 Řešení modelového příkladu 

Praktické využití výše popsané metody přiblížím na následujícím konkrétním příkladě. 

Zadání příkladu: 

je uzavřena smlouva o dílo mezi o. z. TÚU a cizí firmou, jehož předmětem plnění je 

demontáž a odvoz technologického souboru sušící linky UK z objektu sušárna ve VÚ č. 5. 

Objekt sušárna je z pohledu RO vymezen jako kontrolované pásmo a současně je také pro-

storem, kde jsou prováděny činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. 

Řešení příkladu: 

bude vytvořen tým pracovníků jehož členy budou jak zaměstnanci o. z. TÚU, tak za-

městnanci cizího subjektu. Za o. z. TÚU to je dohlížející osoba, bezpečnostní technik, ve-

doucí VÚ č. 5, mistr sušárny. Za cizí subjekt to je bezpečnostní technik, stavbyvedoucí, 

stavbyvedoucí subdodavatele. Vedoucím týmu, resp. řídícím technikem je bezpečnostní 

technik o. z. TÚU. 

Jednotliví členové týmu budou klást otázky a společně hledat odpovědi s ohledem na 

možná nebezpečí, která mohou v různých situacích nastat. Součástí tohoto procesu je také 

přijetí vhodných opatření k zajištění bezpečnosti práce ve vztahu k identifikovaným ne-

bezpečím (viz tab. č. 5). Výsledky, resp. doporučená opatření k odstranění či minimalizaci 

rizik vyplývající ze závěru použité analýzy budou použity při zajištění informování dotče-

ných zaměstnavatelů jejichž zaměstnanci budou plnit pracovní úkoly na jednom pracovišti. 
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Tabulka č. 5 – vzor příkladů při použití analýzy hodnocení rizik metodou What If 

Co když bude cizí subjekt 

...*…? 

Nebezpečí plynoucí ze zod-

povězení otázky. 

Doporučená opatření k mi-

nimalizaci nebezpečí 

*) realizovat tyto práce a 

činnosti prostřednictvím ra-

diačních pracovníků? 

Nebezpečí ozáření těchto 

radiačních pracovníků. 

Sledování osobních efek-

tivních dávek u jednotli-

vých radiačních pracovní-

ků. 

Vybavit tyto pracovníky 

osobními dozimetry. 

Vést evidenci odpracované 

doby těchto pracovníků. 

Zajistit provádění prací 

pouze prostřednictvím 

zdravotně způsobilých osob 

(PP min. 1 x rok) 

Kontaminace použitých 

strojů a zařízení radioaktiv-

ními látkami. 

*)při realizaci prací používat 

stroje a zařízení z pohledu 

zajištění RO? 
Úniku radioaktivních látek 

do ŽP prostřednictvím kon-

taminovaných strojů a zaří-

zení radionuklidy.  

Po ukončení prací zajistit 

dekontaminaci těchto strojů 

a zařízení. 

Zajistit dozimetrické měře-

ní dekontaminovaných stro-

jů a zařízení prostřednic-

tvím dozimetrické služby 

o. z. TÚU. 

Povolit odvoz používaných 

strojů a zařízení z KP pouze 

na základě protokolu o do-

zimetrickém měření. 
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Co když bude cizí subjekt Nebezpečí plynoucí ze zod- Doporučená opatření k mi-

...*…? povězení otázky. nimalizaci nebezpečí 

Vybavení dopravce infor-

macemi o naměřených hod-

notách radioaktivního mate-

riálu prostřednictvím údajů 

v přepravním dokladu. 
Zajišťovat přepravu konta-

minovaného materiálu 

vlastními dopravními pro-

středky po silnici. 

Úniku radioaktivních látek 

do ŽP prostřednictvím pře-

pravovaného nákladu při 

havárii vozidla. Zajistit přepravu radioak-

tivního materiálu dle poža-

davků mezinárodní dohody 

ADR.  

Vznik požáru vznícením 

neodklizených úkapů TTO. 

*) při realizaci prací použí-

vat otevřený oheň (sváření, 

řezání plamenem, broušení) 

Vznik výbuchu par uvolně-

ných ze zahřáté hořlavé ka-

paliny 

Tyto práce provádět pouze 

na základě povolení k práci 

s otevřeným ohněm vyda-

ného odpovědným zaměst-

nancem o. z. TÚU a za spl-

nění podmínek v něm sta-

novených. 

PHP mít v pohotovostní po-

loze na rychle přístupném 

místě. 

Trvalá přítomnost člena 

preventivní požární hlídky. 

Po ukončení prací zajistit 

následný dohled (min. 8 

hod.) 
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5.3 

5.4 

Podmínky zajištění bezpečnosti práce ve smluvním vztahu 

Práce a činnosti prováděné cizími subjekty na pracovištích o. z. TÚU jsou realizovány 

na základě smluvního vztahu (smlouva o dílo, dohodu o provedení práce, objednávka - dá-

le též jen smlouva). Toto je moment, kdy je potřeba si uvědomit, že působení cizího sub-

jektu je potřeba řešit již při výběru dodavatele jednotlivých prací či služeb a ne až tehdy, 

kdy je cizí subjekt na pracovišti o. z. TÚU a plní úkoly předmětu smlouvy. 

Cizí subjekt musí být seznámen s podmínkami, za kterých může působit v o. z. TÚU, 

již při uzavírání smluvního vztahu nebo při seznamování se s podmínkami veřejné zakáz-

ky, kdy přílohu tvoří návrh smlouvy o dílo. V těchto smlouvách musí být mimo jiné zakot-

veno: 

• povinnost cizího subjektu plnit povinnosti, které pro něj vyplývají z navrhované 

směrnice (viz příloha č. 3); 

• možnost uplatnění smluvní pokuty vůči cizímu subjektu v takové výši, která je 

uvedena v navrhované směrnici (viz příloha); 

• možnost o. z. TÚU vypovědět smluvní vztah v případech vážných nebo se opaku-

jících nedostatků při zajišťování BOZP ze strany cizího subjektu. 

Dále musí být ve smluvním vztahu zakotvena povinnost, že pokud nebudou cizím sub-

jektem splněny podmínky k zajištění BOZP, BP, PO a RO nebude mu vystaveno povolení 

ke vstupu a vjezdu na pracoviště o. z. TÚU za účelem plnění předmětu smlouvy. 

Režimy působení cizích firem v organizaci 

S ohledem na účel a místo působení zaměstnanců cizích firem v organizaci je nutno 

nastavit odpovídající režim pro působení osob cizích firem tak, aby mohly být plněny pra-

covní úkoly s plnohodnotným zajištěním bezpečnosti práce s ohledem na všechny osoby 

pohybující se na daném pracovišti. V podmínkách a možnostech o. z. TÚU mohou být na-

staveny následující režimy působení cizích firem: 

• režim zajištění stálého doprovodu a dohledu; 

• režim předání pracoviště; 

 42  



• režim, kdy pracoviště nelze předat a současně není zajišťován doprovod a dohled. 

V případech, kdy bude cizí subjekt působit na pracovištích, kde o. z. TÚU provozuje 

činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, zajistí odborně způsobilý za-

městnanec o. z. TÚU prokazatelné proškolení osob cizího subjektu v oblasti PO.  

Bude-li cizí subjekt působit z pohledu vyhlášky o radiační ochraně [16] na pracoviš-

tích III. kategorie, a to zejména na pracovištích, která jsou vymezena jako sledované nebo 

kontrolované pásmo (viz čl. 4.3.1 a 4.3.2 této práce) je povinností o. z. TÚU zajistit infor-

mování osob cizího subjektu o zásadách RO. V rámci tohoto informování musí být předána 

informace o povinnosti cizího subjektu řídit se pokyny dohlížející osoby nebo přímo řídí-

cích zaměstnanců o. z. TÚU, kteří jsou držiteli rozhodnutí SÚJB o udělení oprávnění 

zvláštní odborné způsobilosti dohlížející osoby nebo osoby s přímou odpovědností za za-

jištění RO na pracovištích se zdroji přírodního záření III. kategorie. Současně musí být cizí 

subjekt zavázán k předávání informací určenému zaměstnanci o. z. TÚU o době pobytu 

jednotlivých osob cizího subjektu ve sledovaných či kontrolovaných pásmech, a to vždy 

k 10 kalendářnímu dni následujícího měsíce. 

V případech, kdy budou práce a činnosti realizovány v kontrolovaných pásmech pro-

střednictvím radiačních pracovníků kategorie A cizího subjektu, je povinností o. z. TÚU 

ověřit, že cizí subjekt (držitel povolení vydaného SÚJB) vybavil tyto osoby radiačními 

průkazy vydanými SÚJB. 

5.4.1 Režim stálého doprovodu a dohledu 

Režim zajištění stálého doprovodu a dohledu se nastaví v situacích, kdy se cizí subjekt 

bude na pracovištích o. z. TÚU pohybovat vždy jen za doprovodu určeného zaměstnance 

o. z. TÚU. K takovým situacím dochází především v případech, kdy osoby cizího subjektu 

vstupují na pracoviště o. z. TÚU za účelem např.: 

• obchodního jednání; 

• exkurze a návštěvy; 

• kontrolní činnosti (inspekce OIP, ČBU, SÚJB apod.). 
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Je zřejmé, že při tomto režimu nebudou vytvářena prakticky žádná nebezpečí vlivem 

činností cizí firmy, nicméně je povinností o. z. TÚU zajistit BOZP  ve vztahu k osobám ci-

zího subjektu na stejné úrovni jako by se jednalo o jeho zaměstnance. 

Mezi povinnosti o. z. TÚU při tomto režimu jednoznačně patří povinnost seznámit 

osoby cizí firmy (dále též jen cizí subjekt) se základními informacemi k zajištění BOZP 

min. v následujícím rozsahu, kdy je osoba cizího subjektu povinna: 

• pohybovat se pouze po komunikacích určených pro dopravu a chůzi za dodržování 

dopravního a bezpečnostního značení; 

• vždy se řídit pokyny navštíveného nebo doprovázejícího zaměstnance o. z. TÚU a 

nevzdalovat se z jeho dosahu; 

• nedonášet na pracoviště o. z. TÚU a nepožívat na něm, resp. v něm alkoholické ná-

poje či jiné návykové látky a nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště o. z. 

TÚU; 

• podrobit se na vyzvání určených zaměstnanců o. z. TÚU vyšetření, zda nejsou pod 

vlivem alkoholu či jiné návykové látky; 

• dodržovat zákaz kouření mimo vymezených prostor určených ke kouření; 

• v případě jakéhokoliv nouzového stavu uvědomit zaměstnance o. z. TÚU. 

V případech, kdy cizí subjekt vstupuje za doprovodu či dohledu na pracoviště o. z. 

TÚU, kde je na základě hodnocení rizik nutné použití OOPP, je povinností o. z. TÚU oso-

by cizího subjektu těmito prostředky vybavit na své náklady stejně jako kdyby se jednalo o 

jeho zaměstnance. 

5.4.2 Režim předání pracoviště 

V případech, kdy je možné a účelné předat cizímu subjektu celé pracoviště, příp. jeho 

ucelenou část, odpadá povinnost určení zaměstnavatele pověřeného ke koordinaci postupů 

k zajištění BOZP (dále též jen koordinace) na tomto pracovišti, která vyplývá z požadavku 

zákoníku práce [8]. Při předání pracoviště je potřeba zajistit vzájemné informování mezi 

cizím subjektem a o. z. TÚU o rizicích, která mohou mít vliv na činnosti prováděné těmito 
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subjekty. Jedná se především o informování o zásadách při vyhlášení havarijního poplachu 

apod.. Za samotnou bezpečnost na předaném, resp. převzatém pracovišti v tomto případě 

odpovídá cizí subjekt. Tato povinnost je ve směrnici o působení cizích subjektů (viz. přílo-

ha č. 3) zajištěna zpracováním Protokolu o předání informací o rizicích. 

Současně je potřeba zajistit protokolární předání pracoviště za účasti oprávněných 

osob cizího subjektu a zaměstnanců o. z. TÚU. 

V případech, kdy dojde k protokolárnímu předání pracoviště cizímu subjektu, ale jeho 

osoby např. musí pro příchod či dopravu materiálu využívat komunikaci v areálech o. z. 

TÚU, jedná se už o působení zaměstnanců více zaměstnavatelů na jednom pracovišti a je 

povinností zúčastněných zaměstnavatelů zajistit koordinaci. V takovýchto případech je 

nutno před samotným protokolárním předáním pracoviště naplnit povinnosti z pohledu ja-

ko by se jednalo o režim, kdy pracoviště nelze předat a není zajištěn doprovod ani dohled. 

V podmínkách o. z. TÚU jsou vybraná pracoviště, která nelze v žádném případě pře-

dat cizímu subjektu a zbavit se tímto odpovědnosti za plnění požadavků k zajištění BOZP 

vyplývajících z právních a ostatních předpisů. Jedná se zejména o pracoviště, kde jsou 

prováděny radiační činnosti na základě rozhodnutí vydaného SÚJB (např. kontrolované 

pásmo apod.).  

5.4.3 Režim, kdy pracoviště nelze předat a není zajištěn doprovod ani 

dohled 

Režim, kdy pracoviště nelze předat a není zajištěn doprovod ani dohled, bude nastaven 

v situacích, kdy nelze jednoznačně vymezit ucelený prostor nebo jeho část. Zde je potřeba 

si uvědomit, že pracovištěm není pouze úzce vymezený prostor (např. objekty, slady, dílny 

apod.), ale každý prostor, kde jsou prováděny různorodé činnost (provozování dopravy, 

udržovací práce apod.). Při zajištění BOZP se v rámci tohoto režimu pohlíží na osoby cizí-

ho subjektu jako na vlastní zaměstnance. Povinností o. z. TÚU je mimo jiné při tomto re-

žimu zajistit: 

• vzájemné informování o rizicích a přijatých opatřeních k jejich minimalizaci mezi 

všemi zúčastněnými subjekty ve vztahu k jimi zvolenými pracovními postupy; 
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• písemnou dohodu mezi všemi zúčastněnými subjekty, kde bude určen zaměstnava-

tel, který bude odpovědný za koordinaci postupů k zajištění BOZP na tomto praco-

višti; 

• školení osob cizího subjektu z předpisů k zajištění BOZP s ohledem na pracoviště, 

kde budou plnit pracovní povinnosti. 

Písemná dohoda zmiňovaná v druhé odrážce předchozího odstavce musí být uzavřená 

mezi dotčenými zaměstnavateli. Tento požadavek vyplývá ze zákoníku práce [8] a zname-

ná, že dohoda je platná pouze v případě, je-li podepsaná zaměstnavatelem, resp. statutár-

ním zástupcem zaměstnavatele, nikoliv zaměstnancem. 

5.5 

5.6 

Povinnosti cizího subjektu 

Cizí subjekt při působení v o. z. TÚU musí být zavázán k plnění určitých povinností 

již při uzavírání smluvního vztahu jak již bylo uvedeno v čl. 5.3 této práce. Zejména je po-

vinen při realizaci prací a činností postupovat tak, aby byly naplněny veškeré požadavky 

k zajištění BOZP vyplývající z právních a ostatních předpisů a aby byla zajištěna bezpeč-

nost osob a bezpečnost provozu na pracovišti. Konkrétní povinnosti jsou obsahem návrhu 

směrnice (viz. příloha č. 3). 

Šetření pracovních úrazů cizího subjektu 

V případech, kdy dojede k pracovnímu úrazu osoby cizího subjektu, která není za-

městnancem o. z. TÚU, ale pohybuje se na jeho pracovištích s jeho vědomím, je dle záko-

níku práce [8] povinností o. z. TÚU objasnit příčiny a okolnosti (dále též jen šetření) vzni-

ku tohoto pracovního úrazu (dále též jen PÚ). Současně je povinen bez zbytečného odkla-

du uvědomit zaměstnavatele postižené osoby a umožnit mu účast na šetření PÚ. Další po-

vinností je seznámit zaměstnavatele cizí osoby s výsledky šetření.  

V podmínkách o. z. TÚU je zaveden jednotný postup při šetření pracovních úrazů 

formou vydané AHŘ (SM-TÚU-02-08), kde jsou stanoveny odpovědnosti jednotlivých 

zaměstnanců o. z. TÚU podílejících se šetření. Při PÚ osob cizího subjektu, které se pohy-

bují na pracovištích o. z. TÚU s jeho vědomím je nutno pohlížet jako na vlastní zaměst-

nance a samotné šetření PÚ provádět v souladu s již zavedeným postupem. Veškeré infor-
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mace související s objasněním příčin a okolností vzniku PÚ je nutno předat zaměstnavateli 

cizího subjektu. Vznikne-li povinnost o. z. TÚU oznámit pracovní úraz orgánům SOD, 

učiní tak určený zaměstnanec o. z. TÚU ve stanovené lhůtě a se všemi náležitostmi.  

5.7 Uplatnění smluvní pokuty vůči cizímu subjektu 

Pokutu může organizace vůči cizímu subjektu uplatnit pouze tehdy, je-li obsahem 

smluvního vztahu a cizí subjekt byl s touto skutečností seznámen před podepsáním smlou-

vy. Samotná pokuta neslouží jako zdroj příjmu na straně o. z. TÚU, ale jako nástroj pre-

ventivního charakteru, aby nedocházelo k porušování zásad při zajištění BOZP. Smluvní 

pokuta může být uplatněna vůči cizímu subjektu, také za neplnění požadavků k zajištění 

bezpečnosti práce ze strany osob pověřených cizím subjektem k provádění jakýchkoliv 

činností za účelem plnění předmětu smlouvy. 
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6 Závěr 

Tato diplomová práce řeší naplnění požadavků k zajištění bezpečnosti práce vyplýva-

jících z právních a ostatních předpisů, kde při plnění pracovních úkolů působí zaměstnanci 

více zaměstnavatelů. Problematika je řešena s ohledem na konkrétní podmínky možnosti 

organizace DIAMO, s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem. 

Úvodní část práce je věnovaná zhodnocení základních povinností zaměstnavatele při 

zajišťování BOZP vyplývajících z obecně platných právních a ostatních předpisů.  Tyto 

povinnosti jsou řešeny také s ohledem na plnění požadavků k zajištění radiační ochrany 

vyplývajících z předpisů vydávaných SÚJB a současně z předpisů vydávaných ČBÚ 

k zajištění BOZP a BP při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.  

Následuje část diplomové práce, kde jsem se zabýval zhodnocením podstatných ne-

bezpečí, která jsou vytvářena vlastní činností o. z. TÚU. V této kapitole je s ohledem na 

množství používaných nebezpečných látek v objektu organizace mimo jiné řešena také ha-

varijní připravenost ve vztahu k zaměstnancům cizích firem pohybujících se na pracoviš-

tích o. z. TÚU s jeho vědomím. 

Důležitou částí této diplomové práce je stanovení podmínek k zajištění BOZP pro za-

městnance cizích firem při realizaci prací a činností v organizaci. V úvodu řešení této pro-

blematiky jsem nejprve na základě vlastních zkušeností dospěl k názoru, že běžně užívaná 

praxe při předávaní informací o rizicích mezi zaměstnavateli je pouhou formalitou založe-

nou na výměně obsáhlých mnohostránkových  dokumentů. Je sice pravda, že tímto si za-

městnavatelé splní povinnost vzájemně se informovat o rizicích, ale z praktického pohledu 

je tato forma předávání informací o rizicích vznikajících z vlastní činnosti velmi nešťastná 

a nic neřešící. V podmínkách organizace navrhuji řešení této problematiky zavedením, 

resp. využitím metody What If (Co když), kdy bude před zahájením činnosti cizí firmy na 

pracovištích organizace vytvořen tým pracovníků skládající se ze zaměstnanců cizí firmy a 

zaměstnanců o. z. TÚU. Jednotliví zaměstnanci určení do týmu musí být znalí místních 

podmínek na daném pracovišti a zároveň musí být seznámeni s účelem působení zaměst-

nanců cizí firmy. Postupně si kladou otázky typu Co se stane, když ……, následuje odpo-

věď a návrh na opatření.  
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Cílem práce bylo vytvoření návrhu směrnice, která bude řešit zajištění BOZP při pů-

sobení zaměstnanců více zaměstnavatelů na jednom pracovišti v organizaci. Navržená 

směrnice je obsahem přílohy č. 3 této diplomové práce a je zpracována s ohledem na již 

zavedený systém jakosti a environmentu v o. z. TÚU. Zda a za jak dlouho bude v praxi tato 

směrnice využita nelze v této chvíli konstatovat. Jsem ovšem přesvědčen, že obsahová 

stránka návrhu směrnice plně akceptuje veškeré požadavky k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci vyplývající z právních a ostatních předpisů v souvislosti 

s podmínkami a možnostmi o. z. TÚU. 
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Použité zkratky  

BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BP   Bezpečnost provozu 

ČBÚ   Český báňský úřad 

DIAMO  Název firmy 

EU   Evropská unie 

EZS   Elektrická zabezpečovací signalizace 

GSM   Globální mobilní telefonní síť  

INHR   Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik 

IS   Inspekční služba 

IZ   Ionizující záření 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

KULK   Krajský úřad Libereckého kraje 

NDS 6   Neutralizační a dekontaminační stanice 6 

NDS ML  Neutralizační a dekontaminační stanice matečné louhy 

NL   Nebezpečné látky 

OD 88   Osobní dozimetr 88 

OIP   Oblastní inspektorát práce 

OOPP   Osobní ochranné pracovní prostředky 

OSLD   Opticky stimulovaný luminiscenční dozimetr 

O. z. TÚU  DIAMO státní podnik, odštěpný závod Stráž pod Ralskem 

PEL   Přípustný expoziční limit 
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PO   Požární ochrana 

RO   Radiační ochrana 

SLKR   Stanice likvidace kyselých roztoků 

SOD   Státní odborný dozor 

SÚJB   Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

TLD   Termoluminiscenční dozimetr 

UK   Uranový koncentrát 

VISO   Varovný, havarijní a poplachový systém 

VLH   Vedoucí likvidace havárie 

VOÚ   Vnitřní organizační útvar 

VOJ   Vnitřní organizační jednotka 

VÚ   Výrobní úsek 

ZBZS   Závodní báňská záchranná stanice 
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Seznam příloh: 

Příloha č. 1: Seznam nebezpečných chemických látek umístěných v objektu a zařízeních 

organizace 

Příloha č. 2: Zdroje ionizujícího záření v organizaci 

Příloha č. 3: Návrh směrnice „Podmínky působení zaměstnanců více zaměstnavatelů na 

jednom pracovišti v o. z. TÚU“ 
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