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Základní povinnosti externích zaměstnanců při dodržování předpisů BOZP a PO 
 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI   (z.č. 262/2006 Sb. – zákoník práce) 

Každý externí zaměstnanec nebo pracovník je povinen: 
 dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, 

kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci, 

 oznamovat svému nadřízenému zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by 

bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména 

hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických 

zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení, 

 dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi 

zaměstnavatele, dodržovat bezpečnostní pokyn a bezpečnostní značení na pracovišti „Zákaz kouření a 

rozdělávání otevřeného ohně“, „Nepovolaným vstup zakázán“  

 dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní 

prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat 

z provozu  

 bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to 

jeho zdravotní stav dovolí a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl 

svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin. 

Postup v případě pracovního úrazu v Nemocnici:  

a) provést ošetření - lékárnička na každém pracovišti v Nemocnici, bezprostředně nahlásit svému nadřízenému a 

sepsat ,,Záznam o hlášení nežádoucích událostí a řešení neshod“ formulář ZD 06  dle směrnice  SM 

ZDRAV 03  (provede případně personál Nemocnice) nebo do „Záznamníku drobných úrazů na 

pracovišti“ případně do stavebního deníku  

v  Záznamu o hlášení nežádoucích události nebo záznamníku drobných úrazů je nutné uvést:  

- Jméno a příjmení zaměstnance poškozeného, datum narození 

- Datum a čas vzniku úrazu  

- Místo úrazu (pracoviště) 

- Popis úrazového děje (vzniku úrazu) 

- Zraněná část těla, popis zranění 

- Svědek úrazu, jméno a příjmení  (v případě, kdy není svědek události se nevyplňuje) 

- Podpis zaměstnance poškozeného a vedoucího zaměstnance 

b) POZOR - Nutné dodržet !!! v případě pracovního úrazu, kdy dojde zasažení poškozeného zaměstnance 

biologickým materiálem ( např. poranění způsobena injekční jehlou ) provést okamžité vyšetření pacienta,  

při nezjištění původce biologického materiálu provést oznámení na Krajskou hygienickou stanici  

Vedoucí protiepidemického oddělení v Jablonci nad Nisou: MUDr. Monika Hausenblasová tel: 483 368 

516, mail: monika.hausenblasova@khslbc.cz 

c) v případě pracovní neschopnosti nahlásit bezpečnostnímu technikovi Nemocnice tel.  604 990 907 po 

dohodě se provede šetření úrazu a sepsání Záznamu o úrazu 
d) nutno provést kontrolu na alkohol u postiženého zaměstnance (zdali to zdravotní stav umožňuje)  

 

Seznámení se zařazením – kategorizace prací v Nemocnici z hlediska ohrožení 

zaměstnanců externích firem a organizací  (dle z.č. 258/2000 Sb.) 
     

Faktor Kategorie 

Zátěž biologickými činiteli 

všechna oddělení 

2 

Chemické látky  

H 334, H  317 

všechna oddělení 

2 
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ZÁSADY PŘI POUŽÍVÁNÍ  ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ A STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 
 obsluhovat stroje a zařízení + el. spotřebiče mohou pouze zaměstnanci, kteří absolvovali školení nebo 

seznámení z návodu výrobce k obsluze el. spotřebiče nebo strojního zařízení  s nímž přichází do styku a jsou 

podle § 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, pracovníky seznámenými 

v rozsahu své činnosti s předpisy o zacházení s el. zařízeními a byli upozorněni na možné ohrožení těmito 

zařízeními, - bez seznámení s návodem k obsluze nebo bezpečnostního pokynu k obsluze  elektr. 

spotřebiče, strojního zařízení je práce na zařízení přísně zakázána 
     pracovníci obsluhující stroje a zařízení případně el. spotřebiče a musí dodržovat pracovní postupy uvedené 

v návodech výrobců pro obsluhu těchto zařízení  

     je zakázáno pokračovat v práci s el. spotřebičem nebo strojem, pokud na něm vznikne vážná porucha jeho 

funkce či závada 

      údržbu a opravy elektrické instalace a zařízení smějí provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací 

podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice – nahlášení na údržbu Nemocnice  

tel. linka služební 5150 
      údržbu a opravy zařízení je možno v zásadě provádět jen je-li zařízení odpojeno od přívodu elektrického 

proudu.  

Opět platí zásada, že každý elektrický spotřebič se smí používat jen se svolením zaměstnavatele a musí 

se postupovat podle návodu výrobce. 
 

ZÁSADY PŘI MANIPULACI A SKLADOVÁNÍ CHEMICKÝCH LÁTEK  ( Z.Č. 350/2011 SB.) 
 manipulace s chemickými látkami je každá činnost, při které je s chemickou látkou nějak nakládáno, např. 

plnění, přelévání, přečerpávání, stáčení apod., 

 manipulace a skladování se provádí dle Bezpečnostního listu chemické látky, který je v dokumentaci  

samostatně řešeno externí společností provádějící úklid  
 skladování (ukládání) se smí provádět jen na určených místech dle bezpečnostního listu  

 všechny obaly chemických látek musí být označeny bezpečnostní značkou nebo se nesmí přelívat mimo 

originální balení. Uchovávat chemické látky v nádobách určených na pití je přísně zakázáno  

 Některé chemické látky : žíravé - korozivní  značení , toxické T  značení , se používají dle 

stanovených pravidel ( § 44a  odst. 7  z.č. 258/2000 Sb.) na pracovišti schválených KHS Libereckého kraje. 

 První pomoc je stanovená v bezpečnostním listu nebo určených pravidlech používání Chem. látky 

 

POŽÁRNÍ OCHRANA 
Základní povinnosti všech zaměstnanců a osob v obdobném pracovně právním vztahu: 
 počínat si tak, aby svým jednáním nezavdali příčinu ke vzniku požáru a tím neohrozili život i zdraví osob, 

zvířat a majetku; zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a zařízení, při 

skladování, manipulaci nebo používání hořlavých či požárně nebezpečných látek a při manipulaci 

s otevřeným ohněm, 

 plnit příkazy a dodržovat zákazy zajišťující požární bezpečnost na vyznačených nebo požárně 

nebezpečných místech, 

 nepoškozovat a udržovat v použitelném stavu věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení, 

 znát rozmístění věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti a znát způsob 

jejich použití, 

 při zpozorování požáru se jej snažit uhasit všemi dostupnými prostředky a není-li to možné, bezodkladně 

provést opatření k zamezení šíření požáru, ohlásit požár na ohlašovnu požáru recepce při hlavním 

vstupu do Nemocnice( tel. služební 5350 ) nebo mimo objekt přímo hasičskému záchrannému sboru 

(tel. 150 nebo 112 ) a vedoucímu zaměstnanci. Vyhlásit požární poplach (voláním „HOŘÍ“), 

 po vzniku požáru se řídit pokyny zaměstnance, který organizuje likvidaci požáru (popř. evakuaci) 

a po příjezdu zásahových jednotek PO se řídit pokyny velitele zásahu, 

 oznamovat svému nadřízenému zaměstnanci závady a nedostatky, které by mohly ohrozit požární 

bezpečnost a podle svých sil a možností se podílet na jejich odstraňování, 

 ohlásit svému nadřízenému zaměstnanci každý požár i takový, který sami uhasí, 
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 při obsluze elektrických vařičů, topidel, strojů a zařízení dbát návodu výrobce, platných předpisů o PO, se 

kterými byli seznámeni, 

 před opuštěním pracoviště učinit taková opatření, aby nedošlo ke vzniku požáru, havarijního stavu nebo 

ohrožení majetku. 
 

Zakázané činnosti zaměstnanců a osob v obdobném pracovně právním vztahu: 
 vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany, zneužít linku tísňového volání, 

 provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá požadovanou odbornou způsobilost, 

 poškozovat, zneužívat nebo jinak znemožňovat použití hasicích přístrojů, hydrantů a požárně bezpečnostních 

zařízení, 

 POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ NA ODDĚLENÍ 
  - Elektrický proud 

a) elektrická zařízení v dílně, dobíjení baterií 

b) prodlužovací šňůry 

c) svítidla 

d) elektrické přístroje (varné konvice apod.) 

  - Tlakové nádoby a otevřený oheň 

a) zákaz kouření 

b) zákaz rozdělávání otevřeného ohně 

c) tlakové nádoby nesmí být v blízkosti sálavého tepla 

  - Úmyslné zapálení 
 

 POŽÁRNÍ DOKUMENTACE NA ODDĚLENÍ 
Požární řád (vyvěšen na pracovišti  s nebezpečím požáru) 

a) ukládá způsob jednání na oddělení tak, aby nedošlo k požáru 

b) je zde uvedena odpovědnost vedoucích, zaměstnanců i klientů 

Poplachové požární směrnice (vyvěšen na každém pracovišti Nemocnice) 

a) postup při zjištění požáru 

b) důležitá telefonní čísla – viz. způsob evakuace 

Požární evakuační plán (vyvěšen na každém pracovišti Nemocnice) 

a) způsob evakuace 
 

 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 
 Požární dveře 

a) jsou po celém objektu Nemocnice - vstupy na schodiště a hlavní chodbu  

b) v místě zázemí pro zaměstnance úklidu dodržet uzavření dveří na chodbu a v místě schodiště  

  Nouzové osvětlení 

a) v místech schodiště a chodbách Nemocnice 

  PHP ( přenosné hasící přístroje ) 

a) každé podlaží na chodbě objektu Nemocnice  

b) každé oddělení Nemocnice převážně směrem vstupů na schodiště 

   Hydranty 

a) hydranty každé patro v objektech Nemocnice  

   EPS (elektrická požární signalizace) 

a) rozmístěno po objektu Nemocnice 
 

  POSTUP PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH 
   - V případě požáru, který je malého rozsahu v kterékoli z části objektů, použít PHP, případně hydrant a po 

uhašení nahlásit událost vedoucímu externí fy., požárnímu technikovi na tel. 604 990 907, či přímo na tel. 150 

hasiči nebo 112. 

   - V případě požáru velkého rozsahu v některé z částí objektů zavolat na ohlašovnu požáru tel. služební 5350 

nebo přímo hasiči 112 / 150 a zahájit evakuaci zaměstnanců. 
 

   ZPŮSOB EVAKUACE 
    - v případě požáru v prostoru oddělení Nemocnice použít chodby a značení směrem na schodiště a ven 

z objektu -  POZOR Zákaz  používání  výtahu při evakuaci 
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Podmínky a požadavky NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU p.o.  na externí organizace 
 
V případě provádění prací pro Nemocnici Jablonec nad Nisou p.o. (dále v tomto dokumentu jen 

„NemJbc“), NemJbc neprovádí technické zajištění výše uvedených bodů, zajistí pouze kontaktní osobu NemJbc 
sdělí externí organizaci jméno této kontaktní osoby odběratele. Externí organizace samostatně odpovídá za 
koordinaci a spolupráci s kontaktní osobou odběratele především v otázkách pracovních rizik a přijatých opatření 
k eliminaci nebo minimalizaci těchto rizik včetně vzájemné informovanosti. Veškeré další činnosti týkající se 
zabezpečení požární ochrany (dále jen „PO“) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) si 
zajišťuje externí firma zcela samostatně. 
 

 

Při provádění prací na pracovištích NemJbc je plně požadováno od externí 
organizace plnění následujících základních podmínek pro zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany: 

 

1. Externí organizace plní veškeré povinnosti na úseku BOZP a PO samostatně.  

2. Externí organizace musí vlastnit platné oprávnění pro poskytované služby nebo činnost pro NemJbc na 
pracovištích NemJbc. Bez platného oprávnění pro konkrétní činnost (např. živnostenský list, koncese, apod.) 
nesmí externí organizace tuto činnost na pracovištích NemJbc provádět. Za plnění tohoto bodu plně odpovídá 
statutární zástupce externí organizace (nebo podnikající fyzická osoba) 

3. V případě, kdy externí organizace použije (využije) na provedení práce služeb subdodavatelů, platí pro 
subdodavatele veškeré podmínky stanovené v tomto bezpečnostním předpisu. Legislativní požadavky 
z hlediska BOZP a PO mezi smluvními stranami – písemné vzájemné informování o rizicích, koordinace 
postupů a prací včetně případného stanovení koordinátora a další, plní u svých subdodavatelů plně externí 
organizace. Externí organizace dále plně odpovídá za činnost a dodržování veškerých požadavků 
(legislativních a (nebo) stanovených NemJbc) na úseku BOZP a PO u svých subdodavatelů na pracovištích 
NemJbc  

4. Externí organizace bude svou činnost na pracovištích NemJbc a (nebo) při provádění prací pro NemJbc na 
pracovištích odběratele, koordinovat a provádět tak, aby současně byli chráněni pracovníci a zaměstnanci 
NemJbc a ostatních zaměstnavatelů 

5. Všichni pracovníci externí organizace musí mít předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro 
prováděnou práci (např. průkaz řidiče MV, jeřábnický průkaz, vazačský průkaz, strojnický průkaz, profesní 
způsobilost, svářečský-paličský průkaz pro používané plyny a technologie, způsobilost pro práce ve výškách 
apod.). Platný doklad o odborné způsobilosti a doklad o zdravotní způsobilosti od lékaře je externí organizace 
(a její pracovníci) povinna předložit ke kontrole (na požádání vedení a vedoucích zaměstnanců NemJbc) 

6. Všechna používaná zařízení a stroje musí odpovídat příslušným platným právním a ostatním předpisům, 
nesmí být nijak poškozena, musí mít platné revize a být vhodná pro danou práci 

7. Veškeré práce musí být externí organizací prováděny v souladu s platnými právními a ostatními předpisy na 
úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. 

8. Pokud pracovník externí organizace zjistí nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo 
způsobit hmotné škody, případně příznaky takového nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci a oznámit tuto 
skutečnost neprodleně vedoucímu zaměstnanci příslušného pracoviště, kontaktní osobě odběratele a svému 
přímému nadřízenému, který zajistí záznam o této skutečnosti (např. do stavebního deníku) a ve spolupráci 
s kontaktní osobou odběratele odstranění (řešení) vzniklé situace.  

9. Externí organizace prohlašuje, že u svých pracovníků pracujících na pracovištích NemJbc (při provádění 
dodavatelských prací pro NemJbc) provedla a má platné školení BOZP a PO zaměstnanců. 

10. Všichni pracovníci externí organizace musí plně respektovat veškeré bezpečnostní tabulky, pokyny, zákazy, 
příkazy, apod., které jsou na pracovištích NemJbc vyvěšeny nebo jinou formou zveřejněny. 

11. V případě provádění prací se zdvihacím zařízením (jeřáby) externí organizace plně odpovídá za zajištění 
legislativních povinností, zajištění volných prostorů v místě manipulace s břemenem, vymezení a zajištění 
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ohroženého prostoru včetně zpracování systému bezpečné práce a plnění veškerých opatření z tohoto 
systému bezpečné práce vyplývajících dle ČSN ISO 12480-1. 

12. Externí organizace vybaví své pracovníky odpovídajícími prostředky pro poskytnutí první pomoci (lékárnička) 
v rozsahu vhodném pro prováděnou činnost a odpovídající počtu pracovníků externí organizace na 
pracovištích NemJbc  

13. V případě provádění paličských nebo svářecích prací budou pracovníci externí organizace vlastnit veškerá 
oprávnění k provádění paličských nebo svářecích prací (platné paličské průkazy, platné svářecí průkazy, 
zdravotní způsobilost), budou vybaveni vhodnými OOPP a budou používat veškeré prostředky pro pálení nebo 
sváření v řádném technickém stavu. Při práci budou dodržovat veškerá ustanovení vyhlášky MV č. 87/2000 
Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, ČSN 
050601 a ČSN 050610 (ve znění platných změn) upozornění na zajištění min. 8 hod. dozoru po ukončení 
prací.  

14. Při provádění paličských nebo svářečských prací pro NemJbc, externí organizace VŽDY bude postupovat dle 
vyhlášky MV č. 87/2000 Sb., tak, jako když pálení – svařování vyžaduje zvláštní požárně bezpečnostní 
opatření (písemný příkaz k pálení nebo sváření, prokazatelné stanovení požárně bezpečnostních opatření, 
apod.). Veškeré doklady je externí organizace povinna předložit na požádání ke kontrole vedoucím 
zaměstnancům NemJbc, na jehož pracovištích jsou paličské – svářečské práce prováděny. Externí organizace 
plně a úplně odpovídá za plnění povinností na úseku požární ochrany při prováděné činnosti.  

15. Pokud dojde ke vzniku úrazu, nehody, škody, požáru, vlivem prováděné nebo provedené činnosti externí 
organizace nebo jejích pracovníků na pracovištích NemJbc, externí organizace plně odpovídá a nese zcela 
odpovědnost před státními orgány (Státní požární dozor, Policie ČR, Inspektorát práce, apod.) za vzniklou 
událost. Vzniklou škodu je externí organizace povinna uhradit v plné výši tomu, komu byla tato škoda vzniklou 
událostí způsobena  

16. Paličské nebo svářecí soupravy se nesmí umisťovat na dopravní komunikace, do vymezených míst pro pohyb 
manipulační techniky (např. MV), do bezprostřední blízkosti skladovaného materiálu, do ochranných pásem, 
požárně nebezpečných míst a nesmí být v dosahu zdvihacích zařízení. Paličské – svářečské soupravy budou 
vždy po skončení prací (nejpozději po skončení pracovní směny) odváženy z pracovišť NemJbc. Tlakové lahve 
na pracovišti musí být vždy řádně zabezpečeny proti pádu 

17. Při provádění stavebních a (nebo) demoličních prací pro NemJbc na pracovištích NemJbc, musí externí 
organizace vždy postupovat dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně příloh. 
Za plnění veškerých ustanovení tohoto nařízení vlády plně odpovídá externí organizace 

18. V případě provádění práce ve výškách a práce nad volnou hloubkou pro NemJbc na pracovištích NemJbc 
a (nebo) na pracovištích odběratele, musí externí organizace vždy postupovat dle nařízení vlády č.362/2005 
Sb., včetně přílohy. Za plnění veškerých ustanovení tohoto nařízení vlády plně odpovídá externí organizace 
s důrazem na zajištění pracoviště pod místem práce.  

19. Všichni pracovníci externí organizace včetně jejích subdodavatelů, budou plně rozumět českému jazyku a 
všem skutečnostem v českém jazyce sděleném jak ústní, tak písemnou formou. V případě pochybností o 
100% znalosti českého jazyka pracovníkem musí externí organizace (statutární orgán nebo kontaktní osoba 
externí organizace) zajistit na pracovišti NemJbc a (nebo) pracovištích odběratele trvale překladatele - 
pracovníka, který bude odpovědný za zcela přesný překlad všech skutečností, instrukcí, pokynů, školení, 
příkazů, zákazů, signálů a písemností z českého jazyka do jazyka používaného pracovníkem (mateřského 
jazyka pracovníka). 

SEZNÁMENÍ S RIZIKY NA PRACOVIŠTI NEMOCNICE 

Administrativa  -   Kancelářské práce 

Rizika Bezpečnostní opatření 

Naražení na ostré hrany rohy nábytku, 

stoly, skříně, zásuvky, a zařízení v 

kancelářských a skladovacích místnostech. 

Správné rozmístění kancelářského nábytku a zařízení (min. 

průchody 550 až 600 mm). 

Udržování pořádku. Důsledné zavírání dvířek skříní, zasouvání 

zásuvek stolů a skříněk. 
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Pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho 

stability. 

Správné stabilní postavení vyšších skříní a kancelářského 

nábytku.  

Nesedat na okraje stolů a židlí.  

Nevystupovat na židle, zejména na pojízdné s kolečky. 

Zranění ruky, prstů, propíchnutí, pořezání 

při práci s kancelářskými pomůckami 

(sešívačkou, nožem). 

Správné zacházení s kancelářskými pomůckami.  

Při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí sešívačky. 

Pád předmětů a věcí na nohu pracovníka. Udržování pořádku na stolech a ve skříních.  

Rovnoměrné ukládání předmětů do skříní a regálů.  

Nepřetěžování polic, regálů. 

Opaření vodou, horkými nápoji. Opatrnost při vylévání horké vody z varných konvic.  

Zabránit přelití nádob horkými tekutinami a nápoji. 

 

Komunikace  -    Venkovní prostory 

Rizika Bezpečnostní opatření 

Uklouznutí, zakopnutí, pád osoby na rovině, podvrtnutí nohy, 

naražení, zachycení o různé překážky a vystupující části 

podlahy  

 uklouznutí zejména na znečištěných, zamaštěných, 

kluzkých, zablácených, namrzlých pochůzných plochách 

komunikací, chodníků, v neznámém terénu. K uklouznutí 

může dojít i v případě malé hloubky nášlapné plochy, v 

případě šikmého šlápnutí ve spojitosti se snížením adhezních 

podmínek vodou, námrazou, podvrtnutí vlivem špatného 

technického stavu komunikace - nerovný, poškozený povrch, 

 pád z výšky, do volné hloubky - volné okraje komunikací a 

zvýšených pracovišť, schodišť, otvorů. 

Komunikace musí mít rovný povrch, který 

nesmí být kluzký, 

 pravidelná údržba a čištění 

komunikací v zimním období navíc 

odstraňování sněhu a námrazy, 

provádění protiskluzových posypů, 

 používání vhodné pracovní obuvi, 

 překážky v komunikacích, které nelze 

odstranit, musí být barevně označeny 

pomocí bezpečnostních barev volné 

okraje komunikací, schodišť opatřit 

zábradlím. 

 
 

Chodby a pracoviště uvnitř budov 

Rizika Bezpečnostní opatření 

Zakopnutí, pád osoby na rovině v důsledku vadného 

povrchu komunikace (poškození podlahové krytiny, 

odtržené hrany schodů), při neuklizeném pracovišti 

 podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé 

překážky (nábytek, různá zařízení, umístěná na vnitřních 

komunikacích), 

 uklouznutí a pád osoby - rozlitá tekutina (přenášení 

vody a kávy),  

 umyté, vlhké podlahy. 

Komunikace musí mít rovný, nekluzký povrch 

 provádění pravidelné údržby podlah, 

 používání vhodné pracovní obuvi, 

 dodržení minimálních šířek chodeb a 

průchodů na pracovištích - minimálně 1100 

mm šíře, 2100 mm světlá výška, 

 šířka volné plochy pro pohyb na pracovišti 

nesmí být v žádném místě zúžena pod 1 m. 

 

Schodiště 

Rizika Bezpečnostní opatření 

Pád osoby při sestupování a vystupování ze  schodů (zejména kovových 

), z pevných ocelových žebříků a stupadel zajišťujících komunikační 

spojení se zvýšenými plošinami, lávkami apod. konstrukcí. 

Šikmé nesprávné našlápnutí na hranu. 

Uklouznutí po namrzlém, zledovatělém povrchu. 

Přidržováni se madel při výstupu 

a sestupu po schodištích. 
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Výtahy 

Rizika Bezpečnostní opatření 

Ohrožení pro uživatele výtahu 

 nedostatečná ochrana vstupujících osob před působením zařízení proti 

sevření v případě jištění šachetních dveří  

 havárie výtahu při selhání kterékoliv mechanické části, při selhání 

mechanické části brzdy, 

 nežádoucí manipulace nepovolanými osobami s důležitými částmi a 

komponentami výtahu (jako např. dveřní uzávěrkou), 

 pád klece při přetržení nosných orgánů (lan).  

Udržovat řádný technický stav 

(revize, kontroly, odstraňování 

závad). 

 

Ohrožení neoprávněných osob - nežádoucí dotyk nebo zachycení 

pohyblivými částmi (pohonu výtahu apod.). 

Zamezit vstup nepovolaným 

osobám do strojovny výtahu. 

 

Speciální zdravotní činnosti  -  Biologické materiály !!!!! 

Rizika Bezpečnostní opatření 

Některé virové a bakteriální 

infekce (HIV, žloutenka, 

tuberkulóza). 

Poranění způsobena injekční 

jehlou. 

Bezpečná manipulace s infekčními vzorky, ostrým odpadem, 

kontaminovaným prádlem a dalšími materiály. 

Bezpečná manipulace a čištění rozlité krve a jiných tělesných tekutin. 

Používat přidělené OOPP. 

 

Místní rizika areálu a opatření k jejich odstranění !!!!! 

Riziko Opatření k odstranění rizika 

Havárie v místě zatáčky před 
vjezdem do areálu dopravy. 

 Kontrola vjezdu přes zrcadlo o možnosti střetu 
s protijedoucím vozidlem směrem k hlavnímu archivu  

Havárie v důsledku příjezdu nebo 
výjezdu rychlé záchranné služby. 

 Dodržovat maximální rychlost v areálu 15 km/hod 
 Dodržovat pravidelné přezkoušení řidičů profesní průkaz 

Havárie v důsledku špatného počasí 
v zimním období v místě výjezdu od 
rampy prádelny, stravovacího 
zařízení, lékárny. 

 Dbát zvýšené opatrnosti 
 Při zjištění závady informovat o tom příslušného 

vedoucího. 

 

 

 

 

Převzal zástupce firmy : ……………………………………………………………………….. 

  

                                        

 

 

……………………………………………………………………….. 

                                          (datum, čitelně jméno a podpis, název či razítko firmy) 

 
- Seznámení může být zasláno v elektronické podobě s potvrzením o přijetí  


