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Zhotovitel:
Název společnosti: 
Zapsán v:
Sídlo:
Zastoupena:

MGV servis s. r. o.
obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, odd. C., vložka 156752
Praha 9, Keteňská 2304/21, PSČ 193 00
Václavem Sládkem, r. č. 730323/0319, jednatel společnosti

Upozornění zákazníka (objednatele) na možná rizika v obiasti bezpečnosti 
práce během vykonávání činností.

Objednatel
Název společnosti: 
Zapsán v:
Sídlo:
Zastoupena:

Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1171 
Chodovická 2250,193 00 Praha 9 - Horní Počernice 
PhDr. Pavlem Wildem, ředitelem školy

Datum: 23.10. 2017

Vážený zákazníku,
v souladu s ustanovením § 132 odst. 4, zákoníku práce: „Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a 
více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně 
spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý zaměstnavatel je přitom povinen 
zajistit, aby činnosti a práce byly organizovány a prováděny tak, aby byli současně chráněni zaměstnanci 
dalšího zaměstnavatele a spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti. Plníme tuto svoji povinnost a informujeme Vás, 
že v době výkonů úklidových činností naší firmou na Vašem pracovišti, tzn. v pracovní dny, jsou zde možná 
tato rizika oblasti bezpečnosti práce Vašich zaměstnanců:

možnost uklouznutí po kluzkém povrchu u všech typů tvrdých podlali;
možnost vdechnutí dráždivých chemických látek při použití dezinfekčních a čisticích prostředků; 
možnost podráždění kůže a sliznic v případě přímého kontaktu či požití chemických prostředků deklarovaných 
jako nebezpečné chemické prostředky dle zákona č.356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 
přípravcích.;
možnost úrazu ve všech prostorách, kde jsou v té době prováděny pracovní činnosti vzhledem k pracovním 
pomůckám a prostředkům, které jsou nezbytnou součástí prováděných prací (mycí stroje, vysavače, 
kobercové extraktory apod.).

Pracovníci naší firmy jsou řádně školeni v oblasti bezpečnosti práce a jsou jim poskytovány osobní ochranné pomůcky, 
které těmto rizikům předcházejí nebo je zcela eliminují. Žádáme Vás, vážený zákazníku, o sdělení informace o těchto 
možných rizikách Vašim : -ěs
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