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7  PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA A – ZÁKLADNÍ HODNOCENÍ RIZIKA EKOLOGICKÉ 

ÚJMY 

A.  
1. Obchodní firma: 

(název nebo jméno, popřípadě jména a příjmení, sídlo nebo 
bydliště, identifikační číslo osoby a datová schránka 
příslušného provozovatele) 

Terrabau s.r.o. 
Vodařská 7,619 00 Brno – Horní Heršpice 
IČ: 26244411 
DS: it66yj2 

2. Statutární orgán: 
(jméno, případně jména, příjmení, telefon, e-mailová adresa 
statutární orgánu příslušného provozovatele) 

Ján Kopinec 
jednatel 

tel.  608 957 697 
fax. 545 215 583 
e-mail: terrabau@seznam.cz 

3. Pořadové číslo provozní činnosti uvedené 
v příloze č. 1 k zákonu 

10 
- nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a 

přípravky (směsmi), přípravky na ochranu rostlin nebo 
biocidními přípravky podle zvláštního právního předpisu 

4. Název a poloha místa provozní činnosti, pro 
které se provádí základní hodnocení rizika a jeho 
identifikace  
Souřadnice GPS  

Provozní areál Vodařská 7, 619 00 Brno – Horní 
Heršpice 

Mobilní nádrž na naftu NDN 22000 
49°10'33.124"N, 16°36'59.879"E 

B.  
5. Množství chemických látek a směsí1) umístěných v místě provozní činnosti uvedené pod body 

10 a 11 v příloze č. 1 k zákonu přesahuje pro látky či směsi: 
a) vysoce toxické R-26, R-27, R-28, H330, H310, H300 – ( rovno nebo více jak 0,5 t /10 bodů) 
b) toxické R-23, R-24, R-25, H331, H311, H301 – (rovno nebo více jal 5 t / 10 b) 
c) nebezpečné pro životní prostředí R-50, H400 – (rovno nebo více jak 10 t / 10 b) 
d) nebezpečné pro životní prostředí R-51, R-52, R-53, R-54, R-55, R-56, H411, H412, H413 – (rovno 

nebo více jak 20 t / 10 b) 
e) látky, které při styku s vodou uvolňují toxický plyn R-29, EUH029 – (rovno nebo více jak 0,5 t/10 

bodů 

body 
 
0 
0 
0 
10 

 
          0 

6. Množství závadných látek umístěných v místě provozní činnosti uvedené pod bodem 9 v příloze 
č. 1 k zákonu přesahuje pro: 

a) závadné látky2) množství 2000 l nebo 2000 kg – (5 bodů) 
b) nebezpečné závadné látky3) množství nad 150 l nebo 150 kg – (5 bodů) 
c) zvlášť nebezpečné závadné látky3) v množství nad 15 l nebo 15 kg – (5 bodů) 

 
nehodnotí se 

 
 

7. Provozovatel, který je oprávněn nakládat v místě provozní činnosti s nebezpečnými odpady 
nebo vybranými zařízeními podle jiného právního předpisu4) 

a) s nebezpečnými odpady 5)  - (5 bodů) 
b) s vybranými výrobky, vybranými odpady nebo vybranými zařízeními 6)  - (5 bodů) 

 
 
5 
0 

                                                                                                                       MEZISOUČET ČÁSTI B:                   15         
Pozn.:  
1)zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, Nařízení CLP 
2)§39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
3) Příloha č. 1k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách 
4) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
5)§ 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů 
6) §25zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (tj. odpady perzistentních organických znečišťujících látek a PBC, odpadní oleje, baterie a akumulátory, kaly z čistíren odpadních 
vod a další biologicky rozložitelné odpady, odpady z výroby oxidu titaničitého, odpady azbestu, autovraky, elektrická a elektronická zařízení) 
Komentář k části B. V případě, že lze chemickou látku nebo směs charakterizovat více nebezpečnými vlastnostmi, použije se jedno zařazení, které má v části B uvedené nižší 
množství, tj. vykazuje vyšší stupeň nebezpečnosti.  
Pokud má počet dosažených bodů v mezisoučtu části B hodnotu 0, potom provozovatelé, u kterých je v bodě 3 části A uvedeno pořadové číslo 9,10,11,14 a 15 provozní 
činnosti podle přílohy č. 1 zákona, nevyplňují část C 
C1. Pro provozní činnosti uvedené pod body 1, 2, 9-15 přílohy č. 1 k zákonu 
8. Název vymezené ptačí oblasti 7) nebo evropsky významné lokality 8) a jeho 

vzdálenost od místa provozní činnosti: 
do 100 m / 10 b. 
100 – 500 m / 5 b.  

 
nevyplňuje se 

9. Název nejbližšího významného vodního toku 9) a jeho vzdálenost od místa 
provozní činnosti    Svratka, 300 m 

do 50 m / 5 b. 
50 - 500 m / 2 b. 

 
           2 

10. Název zranitelné oblasti 10) a její vzdálenost od místa provozní činnosti do 50 m / 5 b. nevyplňuje se 
11. Název povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb 

a dalších vodních živočichů11) a jejich vzdálenost od místa provozní činnosti  
do 25 m / 5 b. 
25 – 250 m / 2 b. 

 
nevyplňuje se 

12. Název vodní nádrže 12), (popř. vodárenské nádrže 13)) a její vzdálenost od do 25 m / 5 b.  
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místa provozní činnosti 25 – 250 m / 2 b. nevyplňuje se 
13. Název a číselný identifikátor hydrogeologického rajónu 14) v místě provozní 

činnosti 
začíná č. 1 a 21 / 5 
b.  
začíná č. 4 - 
s výjimkou č. 43 – 
2 b 
začíná jiným 
číslem / 1 b. 

 
 

nevyplňuje se 

14. Název ochranného pásma vodních zdrojů 15) a jeho vzdálenost od místa 
provozní činnosti  

do 50 m / 5 b. 
50 – 250 m / 2 b. 

 
nevyplňuje se 

15. Název ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodní 
minerální vody 16) a jeho vzdálenosti od místa provozní činnosti 

do 50 m / 5 b.  
50 – 250 m / 2 b.  

 
nevyplňuje se 

16. Název chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod 17) a její 
vzdálenost k místu provozní činnosti 

do 50 m / 5 b.  
50 – 250 m / 2 b. 

 
nevyplňuje se 

17. Topografické poměry území – sklon terénu a jeho směr k vodohospodářským 
objektům a jiným chráněným územím uvedeným pod body 8-16 části C 

do 7 st. / 2 b. 
7 - 12 st./ 3 b. 
více něž 12 st. / 5 
b. 

 
nevyplňuje se 

                                                                                                                                                MEZISOUČET  ČÁSTI  C1 –   2  
Komentář 
7) § 45e zákona č.  114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
8) § 3 písm. q) zákona 114/1992 Sb., § 45c zákona 114/1992 Sb. 
9) Vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků  
10) Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto 
oblastech 
11) NV 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a zjišťování a hodnocení stavu jakosti 
těchto vod 
12) § 5 odst. 1 vyhlášky č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do 
informačních systémů veřejné správy,  
13) Vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních toků 
14) Vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajónů a útvarů podzemních vod 
15) § 30 zákona č. 254/2011 Sb., o vodách 
16) § 21 zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon 
17) § 28 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
C2. Pro provozní činnosti uvedené pod body 3 - 8 přílohy č. 1 k zákonu 
8. Název vymezené ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality a jeho 

vzdálenost od místa provozní činnosti 
do 100 m – 10 b. 
100 – 500 m – 5 b.  

 
nevyplňuje se 

9. Název nejbližšího významného vodního toku  v případech 
provozní činnosti 
uvedené v bodech 3 
nebo 4 přílohy č. 1 
k zákonu – 5 b. 

 
nevyplňuje se 

10. Název povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů 
ryb a dalších vodních živočichů 

V případě, že jsou 
tyto vody přímo 
dotčené provozní 
činností uvedenou 
v bodech 3  nebo 4 
přílohy č. 1 
k zákonu – 5 b. 

 
nevyplňuje se 

11. Název vodní nádrže, popř. vodárenské nádrže V případě provozní 
činnosti, uvedené 
v bodech 3 nebo 4 
přílohy č. 1 
k zákonu – 5 b. 

 
nevyplňuje se 

12. Název a číselný identifikátor hydrogeologického rajonu v místě provozní 
činnosti 

začíná č. 1 a 21 – 5 
b. 
začíná č. 4 
s výjimkou č. 43 – 2 
b. 
začíná jiným číslem 
– 1 b. 

 
nevyplňuje se 

13. Název ochranného pásma vodních zdrojů a jeho vzdálenost od místa 
provozní činnosti 

do 50 m – 5 b. 
50 – 250 m – 2 b. 

 
nevyplňuje se 

14. Název ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodní 
minerální vody a jeho vzdálenosti od místa provozní činnosti 

do 50 m – 10 b. 
50 – 250 m – 5 b. 

 
nevyplňuje se 

15. Název chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod a její 
vzdálenost k místu provozní činnosti  

do 50 m – 5 b. 
50 – 250 m – 2 b. 

 
nevyplňuje se 
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MEZISOUČET ČÁSTI C2 – NEVYPLŇUJE SE 
Poznámky k části C2 pro provozní činnosti uvedené pod body 3 – 8 přílohy č. 1 k zákonu: 
Body 9, 10 a 11 jsou relevantní pouze pro hodnocení rizik provozních činností uvedených v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k zákonu 
Body 12 a 13 jsou relevantní pouze pro hodnocení rizik provozních činností uvedených v bodech 3, 4 a 7 přílohy č. 1 k zákonu 
Body 14 a 15 jsou relevantní pouze pro hodnocení rizik provozních činností uvedených v bodech 3, 4, 6 a 7 přílohy č. 1 k zákonu 
Pokud je vyplněn bod 9, bod 12 se nevyplňuje, a pokud je vyplněn bod 12, bod 9 se nevyplňuje 
Poznámky k části C (C1 i C2) pro všechny provozní činnosti uvedené v příloze č. 1 k zákonu 
Vzdálenost v celé části C se měří od předmětu ochrany k nejbližšímu okraji objektu nebo zařízení, pokud je změřeno vzdáleností, uvažuje se nejkratší vzdálenost.  
Část D 
18. Identifikace možných scénářů vzniku 

ekologické újmy pro hodnocenou provozní 
činnost uvedenou v části A, bodě č. 3 

únik kapalné látky do půdy / vody /5 b. 
působení pevné látky na půdu / vodu /2 b. 
únik plynu / aerorosolu do vzduchu / 2 b. 
fyzikálně mechanické působení / 2 b. 

5 

19. Možné následky scénáře identifikovaného 
v bodě č. 18 se projeví jako ekologická újma 
na: 

vodě / 5 
půdě / 2 
chráněných druzích nebo přírodních stanovištích / 5 

     5 
2 

     0 

20. Závažnost možných následků ekologické 
újmy identifikované v bodě č. 19  

velmi významné / 10 
významné / 5 
málo významné / 2 

 
 

2 
                                                                                                                                           MEZISOUČET ČÁSTI D:                      14 

Část E 
21. Existence dřívějších neoprávněných zásahů 18), 

havárií 19) nebo ekologické újmy 20), ke kterým 
došlo v posledních 10ti letech z důvodu: 

technické závady / 5 
selhání lidského faktoru / 3 
vnější příčiny / 2 (povodeň 2002) 

 
0 
 

22. Následky dřívějších neoprávněných zásahů, 
havárií nebo ekologické újmy uvedené v bodě 
č. 21 se projevily na: 

vodě / 5 
půdě / 2 
chráněných druzích nebo přírodních stanovištích / 5 

 
0 

23. Následky dřívějších neoprávněných zásahů, 
havárií nebo ekologické újmy v bodě č. 22 byly 

velmi významné – náklady na likvidaci následků přesáhly 
10 mil. Kč / 10 
významné – náklady na likvidaci následků v rozsahu 1 – 10 
mil. Kč / 5 
málo významné – náklady na likvidaci následků pod 1 mil. 
Kč / 2 

 
0 
 
 
 

24. Existence preventivních opatření, anebo 
detekčního zařízení pro zamezení vzniku 
ekologické újmy: 

Provozovatel nepřijal žádné preventivní opatření nebo 
nemá instalované detekční zařízení pro zamezení vzniku 
ekologické újmy – 10 b. 
Provozovatel přijal preventivní opatření, má instalované 
detekční zařízení pro zamezení vzniku ekologické újmy a 
má havarijní plán podle jiných právních předpisů 21) nebo 
provozní řád vodního díla podle jiného právního předpisu 
22) – odpočet – 5 b. 
Provozovatel přijal preventivní opatření, má instalované 
detekční zařízení pro zamezení vzniku ekologické újmy a 
má havarijní plán zpracovaný podle jiných právních 
předpisů nebo provozní řád vodního díla podle jiného 
právního předpisu a učinil další preventivní opatření, vyjma 
výše uvedených, které vycházení z nejnovějších vědeckých 
a technických poznatků týkajících se environmentálního 
zabezpečení – odpočet -10 b. 

 
 
 

-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

                                                                                                                                           MEZISOUČET ČÁSTI E:                   -5 
18) § 86 zákona č. 114/1992 Sb. 
19) § 40 zákona č. 254/2001 Sb. 
20) § 2 písm. a) zákona č. 167/2008 Sb. 
21) např. § 39 zákona č. 254/2001 Sb., § 6 vyhl. č. 80/2010 Sb., § 17 zákona č. 59/2006 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního 
plánu, § 20 zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, § 14 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním 
odpadem 
22) § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., § 3 vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl 

Část F 
25. Celkový počet dosažených bodů:  26 
26. Datum a podpis: 

                              V Brně dne  4.12.2012                                       Ing. Evžen Lovecký                                            

 
Převzal / na vědomí:  TERRABAU s.r.o.                      Ján Kopinec 

                 jednatel 
Přílohy:  Důvodová zpráva
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Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005  
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

k Základnímu hodnocení rizika ekologické újmy ze dne 4..12.2012 – Terrabau s.r.o. – Provozní areál-Vodařská 7 

A. ÚČEL  
Tato důvodová zpráva slouží pro splnění požadavku na "doložení závěrů uvedených v Základním hodnocení rizika 
ekologické újmy" – uvedeném výše. 
Na uvedené provozovně je posuzována provozní činnost č. 10 - nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a 
chemickými přípravky (zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích), jiné provozní činnosti nejsou 
realizovány. Vypouštění odpadních vod z provozu se provádí do kanalizačního systému.  
B. LEGISLATIVA 
- Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě – v platném znění 
- Vyhláška č. 17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě 
- Nařízení vlády 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění 
- Metodický pokyn MŽP pro provádění základního rizika ekologické újmy 

 

C. ÚVOD 
Skladba a číslování této zprávy je shodné jako kapitoly vlastního hodnocení rizika ekologické újmy pro výše uvedené místo 
provozní činnosti a posuzovanou činnost. V jednotlivých kapitolách jsou uváděny příslušné doklady a dokumentace, které se 
k hodnocení vztahují.  
D. DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
1. Obchodní firma: TERRABAU s.r.o., IČ: 26244411, Vodařská 7, 619 00 Brno – Horní Heršpice 

� Výpis z OR – Oddíl C, vložka 39942, Krajský soud v Brně 
2. Statutární orgán: Ján Kopinec – jednatel,  Dana Spálenková – jednatel  

� Výpis z OR – Oddíl C, vložka 39942, Krajský soud v Brně, za společnost jedná každý z jednatelů  
samostatně. 

3. Pořadové číslo provozní činnosti: 10 – (Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky      
                  (zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích) 

� Příloha č. 1 zákona č. 167/2008 Sb., Seznam provozních činností – nakládáním s nebezpečnými 
chemickými látkami a chemickými přípravky (směsmi) se rozumí „jejich výroba, dovoz, vývoz, prodej, 
používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava (§ 44 odst. 1 zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví – v platném znění) 

� Výpis z OR – Oddíl C, vložka 39942, Krajský soud v Brně – TERRABAU s.r.o. v rámci provozovaných 
činností nakládá s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb. – na 
posuzované provozovně se jedná o motorovou naftu pro vlastní spotřebu v množství max. 22 000 l. 
Organizace dále provozuje sklad nebezpečných odpadů, pro který je zpracováno samostatné „Základní 
hodnocení rizika ekologické újmy“.  

4. Název a poloha místa provozní činnosti: Provozní areál, Vodařsská 7, 619 00 Brno – Horní Heršpice 
� Kupní smlouva  
� Předmětem posouzení jsou prostory užívané společností TERRABAU s.r.o. – mobilní nádrž na naftu NDN 

22 000. Ostatní prostory nejsou posuzovány.   
� Uvedené souřadnice GPS jsou uvedeny pro vstup do areálu – ve smyslu Metodického pokynu odboru 

environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí pro provádění základního 
hodnocení rizika ekologické újmy 

5. Množství chemických látek a směsí  
� Bylo provedeno posouzení areálu ve smyslu Zákona č. 59/2006 Sb., - nespadá do kat. A ani B. Protokol je 

k dispozici v agendě pracovníka odpovědného za EMS. V mobilní nádrži může být uloženo maximálně 
22 000 l motorpvé nafty specifikované v bodě d) v množství podléhajícímu hodnocení.  

6. Množství závadných látek – (§ 39 zákona 254/2001 Sb. v platném znění) – vzhledem k tomu, že je posuzována 
provozní činnost ve smyslu č. 10 dle Přílohy č. 1 Zákona č. 167/2008 Sb., tento bod se hodnotí.  

7. Nakládání s nebezpečnými odpady nebo vybranými zařízeními – pokud není hodnocena provozní činnost 
2, 13 nebo 15 – ve smyslu pokynu MŽP se nevyplňuje 
 

Vzhledem k tomu, že počet dosažených bodů v mezisoučtu části B má hodnotu větší jak 0, tak se u 
provozní činnosti č. 10 vyplňuje i část C (čl. 8 – 17) – dle Pokynu MŽP. 

 



 

ZÁKL A DN Í  HO D NO CE NÍ  R IZ IK A EK OLOGI C KÉ  Ú JM Y  
dle zákona 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 
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8-17.    Blízkost významného vodního toku – vzhledem k tomu, že ve vzdálenosti cca 300m od areálu se nachází významný 
vodní tok, hodnotí se i tento bod. Ostatní body nesouvisí s hodnocenou činností.                         

18. Identifikace možných scénářů vzniku ekologické újmy – v rámci prováděné činnosti – skladování motorové 
nafty – není riziko vzniku ekologické újmy předpokládáno. Vzhledem k tomu, že mobilní nádrž NDN 22 000 je 
dvouplášťová s možností ověření stavu těsnosti vnitřní nádrže, je vznik ekologické újmy klasifikován jako nemožný / 
nepravděpodobný. Je k dispozici interní dokumentace v rozsahu:  

  - Provozní řád nádrže 
 - Havarijní plán  

19. Možné následky scénáře: není předpokládán  

20.  Závažnost možných následků: na základě výše uvedených popsaných skutečností byla závažnost klasifikována 
jako málo významná. 

21.  Existence dřívějších neoprávněných zásahů, havárií, nebo ekologické újmy, ke kterým došlo v posledních 10ti 
letech: nebyly   

22. Následky dřívějších neoprávněných zásahů, havárií, nebo ekologické újmy, ke kterým došlo v posledních 10ti 
letech: nebyly  

23. Následky dřívějších neoprávněných zásahů, havárií, nebo ekologické újmy, ke kterým došlo v posledních 10ti 
letech: nebyly  

24.  Existence preventivních opatření, nebo detekčního zařízení pro zamezení vzniku ekologické újmy: 
Společnost TERRABAU s.r.o. objekt užívá na základě kupní smlouvy. Má vypracován Havarijní plán, k dispozici 
sanační prostředky v dostatečném množství.  

Jiné:  Společnost TERRABAU s.r.o. má zaveden systém EMS dle ČSN EN ISO 14001:2005 a je držitelem certifikátu č. 
EMS - 797/2012 – viz příloha této důvodové zprávy. 

Závěr: Vzhledem k tomu, že provedeným základním hodnocením NEBYLO DOSAŽENO VÍCE JAK 50 bodů, je nutno 
tento dokument založit pro případné kontroly, přičemž se na společnost TERRABAU s.r.o. nevztahují další 
povinnosti dle § 14 zákona č. 167/2008 Sb. (zabezpečení finančního zajištění). 

  

Zpracoval:   Ing. Evžen Lovecký  

 Datum:   4.12.2012 
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PŘÍLOHA B – PRACOVNÍ ÚRAZOVOST  

B.1 Pracovní úrazovost v roce 2011  

 

Graf 6 - Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v krajích v roce 2011 [18] 

 

 

Graf 7 - Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v odvětvích v roce 2011 [18] 
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B.2 Pracovní úrazovost v roce 2010  

 

 

Graf 8 - Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v krajích v roce 2010 [19] 

 

 

Graf 9 - Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v odvětvích v roce 2010 [19] 
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B.3 Pracovní úrazovost v roce 2009  

 

 

Graf 10 - Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v krajích v roce 2009 [20] 

 

 

Graf 11 - Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v odvětvích v roce 2009 [20] 
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B.4 Pracovní úrazovost v roce 2008  

 

 

Graf 12 - Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v krajích v roce 2008 [21] 

 

 

Graf 13 - Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v odvětvích v roce 2008 [21] 
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B.5 Pracovní úrazovost v roce 2007  

 

 

Graf 14 - Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v krajích v roce 2007 [22] 

 

 

Graf 15 - Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v odvětvích v roce 2007 [22]



 

 

PŘÍLOHA C – REGISTR RIZIK TERRAB

Požadavky na bezpeč

životního prostředí a poškození majetku (tj. p

obsahem celé řady právních p

postupy posuzování a prokazování shody s t

Nezbytnou součástí ř

a bezpečností je: 

- volba a uplatnění vhodných nástroj

prevence s vymezením odpov

- vymezení a akceptování požadavk

konkrétní případ. 

Východiskem řešení této problematiky obecn

možných nebezpečí jako zdroj

poškození (újmy), přičemž poškozením se obecn

majetku nebo životním prostř

následky, je možné kvantifikovat kombinací jejich pravd

Obecný postup řešení problematiky bezpe

bezpečnosti, zahrnuje v každém konkrétním p

- identifikace všech potenciáln

- jejich analýza a ohodnocení mírou rizika (jako kombinace pravd

a kvantifikace následků), 

- posuzování jejich přijatelnosti a následná regulace (

opatřeními a to vše jako obsah managementu rizika.

V souladu s ustanovením § 102  a násled., zákona 

zaměstnavatel povinen vyhledávat  rizika,

odstranění. Nelze-li rizika odstranit, je zam

k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpe
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REGISTR RIZIK TERRAB AU S.R.O. 

Požadavky na bezpečnost k ochraně obyvatelstva před riziky ohrožení života a zdraví lidí, 

edí a poškození majetku (tj. před riziky ohrožení oprávněných ve

ady právních předpisů, technických norem a normativních dokument

py posuzování a prokazování shody s těmito požadavky.    

ástí řešení problematiky řízení rizik spojených s kvalitou, environmentem 

ní vhodných nástrojů zajišťování kvality, environmentu a bezpe

evence s vymezením odpovědností a přidělením zdrojů (jako složek managementu rizika),

vymezení a akceptování požadavků, které se z obecných právních předpis

ešení této problematiky obecně je zjištění a zkoum

í jako zdrojů potenciálního poškození (újmy) nebo situací s potenciální možností 

emž poškozením se obecně rozumí tělesné zranění nebo škoda na zdraví, 

majetku nebo životním prostředí. Obě složky definující riziko, tj. výskyt nežádoucí události a její 

následky, je možné kvantifikovat kombinací jejich pravděpodobnosti (četnosti) výskytu a následk

ešení problematiky bezpečnosti, tj. zajištění specifikované p

sti, zahrnuje v každém konkrétním případě tyto základní kroky: 

identifikace všech potenciálně možných nebezpečných událostí, 

jejich analýza a ohodnocení mírou rizika (jako kombinace pravd

telnosti a následná regulace (řízení, ošetření) nepřijatelných rizik vhodnými 

eními a to vše jako obsah managementu rizika. 

ustanovením § 102  a násled., zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce je 

stnavatel povinen vyhledávat  rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a př

li rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a p

sobení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců

Terrabau s.r.o. 
Vodařská 7, 619 00 Horní Heršpice 

ed riziky ohrožení života a zdraví lidí, 

ných veřejných zájmů), jsou 

, technických norem a normativních dokumentů, zahrnující i 

ízení rizik spojených s kvalitou, environmentem 

ování kvality, environmentu a bezpečnosti včetně 

 (jako složek managementu rizika), 

, které se z obecných právních předpisů vztahují na daný 

ní a zkoumání rizik nastání všech 

 potenciálního poškození (újmy) nebo situací s potenciální možností 

ění nebo škoda na zdraví, 

definující riziko, tj. výskyt nežádoucí události a její 

etnosti) výskytu a následků. 

ní specifikované přijatelné úrovně 

jejich analýza a ohodnocení mírou rizika (jako kombinace pravděpodobnosti výskytu 

řijatelných rizik vhodnými 

 

. 262/2006 Sb., Zákoníku práce je 

iny a zdroje a přijímat opatření k jejich 

stnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření 

stnanců bylo minimalizováno. 
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Nelze-li rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti 

organizace práce a činnosti, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné 

pracovní prostředky. 

Vyhodnocení závažnosti rizika: 

QMS + EMS: MBOZP: 

P pravd ěpodobnost 
realizace rizika P pravd ěpodobnost realizace rizika 

1 nahodilá 1 nahodilá 

2 nepravděpodobná 2 nepravděpodobná 

3 pravděpodobná 3 pravděpodobná 

4 velmi pravděpodobná 4 velmi pravděpodobná 

5 trvalá 5 trvalá 

N možné následky ohrožení N možné následky ohrožení  

1 nevýznamné, legislativní požadavky splněny, 
nikomu nehrozí škoda 

1 poškození zdraví bez pracovní neschopnosti 

2 

významné, legislativní požadavky splněny, 
řešení není naléhavé,  v souvislosti s rizikem 
byla identifikována neshoda vyžadující 
dokumentované opatření k nápravě. 

2 úraz s pracovní neschopnosti 

3 závažný úraz + hospitalizace 

3 významné, legislativní požadavky dosud plněny, 
potřeba řešení je naléhavá 

4 úraz + trvalé následky 

4 
velmi významné, potřeba řešení je prioritní, v 
případě neplnění legislativních požadavků je 
potřeba řešení akutní 

5 smrtelný úraz 

5 havárie 

H názor hodnotitel ů H názor hodnotitel ů 

1 zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 1 zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 

2 malý vliv na míru ohrožení a nebezpečí 2 malý vliv na míru ohrožení a nebezpečí 

3 větší, nezanedbatelný vliv na míru ohrožení a 
nebezpečí 

3 větší, nezanedbatelný vliv na míru ohrožení a 
nebezpečí 

4 velký a významný vliv na míru ohrožení a 
nebezpečí 

4 velký a významný vliv na míru ohrožení a 
nebezpečí 

5 více významných a nepříznivých vlivů na 
závažnost a následky ohrožení a nebezpečí 

 
5 více významných a nepříznivých vlivů na 

závažnost a následky ohrožení a nebezpečí  

(R = P x N x H) 

R celkové hodnocení rizika  

I ≥ 100 velmi vysoké riziko, zastavená 
činnost 

II 50 - 99 vysoké riziko, bezprostřední 
bezpeč.opatření 

III  10 - 49 riziko, potřeba nápravné činnosti 

IV  4 - 9 možné riziko, zvýšit pozornost 

V ≤ 3 riziko možno přijmout 
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REGISTR ENVIRONMENTÁLNÍCH ASPEKTŮ 

Objekt  :            Sídlo společnosti, areál Vodařská 7, Brno 

Činnost/ 
technologie 

P.č: Aspekt  Dopad Stav 

Hodnoce-
ní dopadu 

Součin 
Význam-

nost 

Opatření nebo 
Environmentál-

ní program 

P N H R     

Administrativní 
činnost 

1. 
Běžná 

administrativní 
činnost 

Zatěžování ŽP N 1 2 1 2 V Správná praxe 

2. 
Používání 
kopírky a 
tiskárny 

Znečištění 
prostředí 
odpady 

N 1 2 1 2 V 
Zpětný odběr, 
správná praxe 

3. 

Únik při 
manipulaci 

s chem. látkami 
úklidu 

Znečištění vody 
a půdy 

H 2 1 1 2 V Správná praxe 

Provoz areálu 
Vodařská 

1. 
Spotřeba el. 

energie 

Spotřeba 
přírodních 

zdrojů 
N 2 3 1 6 IV Správná praxe 

2. Spotřeba vody 
Spotřeba 

přírodních 
zdrojů 

N 1 3 2 6 IV Správná praxe 

3. 
Spotřeba 

zemního plynu 

Spotřeba 
přírodních 

zdrojů 
N 2 2 2 8 IV Správná praxe 

3. 

Skladování a 
manipulace 

s chem.  
Látkami, PHM 
nebo odpady  

Znečištění vody 
a půdy 

N 2 2 2 8 IV Správná praxe 

4. 

Únik chem. 
látek nebo NO, 
včetně ropných 

produktů 
z odstavných 

ploch 

Znečištění vody 
a půdy 

H 2 2 2 8 IV Správná praxe 

5. 
Vypouštění 

odpadních vod 
mimo kanalizaci 

Znečištění vody 
a půdy 

H 1 3 2 6 IV Správná praxe 

6. Vnik požáru 

Znečištění 
ovzduší a 
prostředí 
odpady 

H 2 1 2 4 IV Správná praxe 

Provoz dopravy 
a mechanizace 

1. 

Spotřeba PHM 
při provozu 
dopravy a 

mech. 

Spotřeba 
neobnovitelnýc

h zdrojů 

  
1 3 2 6 IV Správná praxe 

N 

2. 
Provozování 

dopravy mech. 
Zvýšená 
hlučnost 

N 2 2 2 8 IV Správná praxe 
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Činnost/ 
technologie 

P.č: Aspekt  Dopad Stav 

Hodnoce-
ní dopadu 

Součin 
Význam-

nost 

Opatření nebo 
Environmentál-

ní program 

P N H R   

Provoz dopravy 
a mechanizace 

3. 
Emise do 
ovzduší 

Znečištění 
ovzduší 

N 2 2 1 4 IV Správná praxe 

4. 
Produkce NO 

při údržbě 

Znečištění 
prostředí 
odpady 

N 2 2 1 4 IV Správná praxe 

5. 

Únik PHM nebo 
provozních 
náplní při 

provozu nebo 
parkování 

Znečištění vody 
a půdy 

H 2 3 2 12 III 
Kontrola stavu, 
správná praxe 

Sklady areál 
Vodařská 7 

1. 
Spotřeba el. 

energie 

Spotřeba 
přírodních 

zdrojů 
N 1 3 2 6 IV Správná praxe 

2. 
Spotřeba  

zemního plynu 
na vytápění 

Spotřeba 
přírodních 

zdrojů 
N 1 3 2 6 IV Správná praxe 

3. 

Skladování a 
manipulace 

s chem.  
látkami nebo 

odpady  

Znečištění vody 
a půdy 

N 2 2 2 8 IV Správná praxe 

4. 
Vznik emisí a 
odpadů při 
svařování 

Znečištění 
ovzduší a 
prostředí 
odpady 

N 2 2 1 4 IV Správná praxe 

5. Vnik požáru 

Znečištění 
ovzduší a 
prostředí 
odpady 

H 2 1 2 4 IV Správná praxe 

6. 
Únik chem. 

látek nebo NO 
Znečištění vody 

a půdy 
H 2 2 2 8 IV Správná praxe 
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30 Označení 
rizika Legislativa  Popis rizika P 

B
od

y 

N 

B
od

y 

H 

B
od

y 

Nástroje prevence Body 
celkem 

Hodno-
cení 

S
ta

ve
ni

št
ě

, z
ař

íz
en

í s
ta

ve
ni

št
ě
 

K 1/030 545/2002 nevhodný terén Nahodilá 1 V + O 2 Větší 3 nepřevzít pracoviště, provést zápis 6 IV 

K 2/030 26/1989 špatné vytyčení rýhy Nepravděpodobná 2 V + O 2 Malý 2 
dodržování projektové 

dokumentace 8 IV 

K 3/030 26/1989 špatná hloubka rýhy Pravděpodobná 3 V + O 2 Zanedbatelný 1 dodržování projektové 
dokumentace 6 IV 

K 4/030 26/1989 špatná šířka rýhy Pravděpodobná 3 V + O 2 Zanedbatelný 1 
dodržování projektové 

dokumentace 6 IV 

K 5/030 26/1989 špatný sklon stěn rýhy Nepravděpodobná 2 V + O 2 Zanedbatelný 1 dodržování projektové 
dokumentace 4 IV 

E 1/030 341/2002 
únik olejů a nafty ze strojů 

při odstavení Nahodilá 1 Významné 3 Velký 4  pravidelná kontrola strojů 12 III 

E 2/030 294/2005 znečistění okolí vytěženou 
zeminou 

Pravděpodobná 3 Nevýznamné 1 Malý 2 vytěženou zeminu skladovat na 
vymezené místo 

6 IV 

E 3/030 361/2007 absence sanačních 
prostředků Pravděpodobná 3 Nevýznamné 1 Malý 2 

zajištění skladových zásob a 
dostatečný úklid po skončení 

činnosti 
6 IV 

E 4/030 383/2001 nesprávné třídění odpadu Pravděpodobná 3 Významné 3 Zanedbatelný 1 dodržování předpisů pro nakládání 
s odpady 9 IV 

B 1/030 362/2005 pád osob Nahodilá 1 
Závažný úraz, 
hospitalizace 3 Větší 3 

zajištění bezpečného stavu, úklid, 
vhodná obuv, včasné odstraňování 

překážek 
9 IV 

B 2/030 101/2005  zakopnutí, podvrtnutí 
nohy, naražení o překážky Nahodilá 1 Závažný úraz, 

hospitalizace 3 Větší 3 odstranění překážek 9 IV 

B 3/030 362/2005 

pády osob při vstupu a 
výstupu, uklouznutí, šikmé 

našlápnutí na hrany 
výstupků a stupňů 

Nahodilá 1 Závažný úraz, 
hospitalizace 3 Větší 3 

 zřízení bezpečných vstupů, 
opatřených zábradlím, přidržování 

při chůzi a výstupu 
9 IV 

B 4/030 101/2005 propíchnutí chodidla Nahodilá 1 Závažný úraz, 
hospitalizace 

3 Větší 3 vhodná pracovní obuv, úklid 
nebezpečného materiálu 

9 IV 

B 5/030 378/2001 
úrazy následkem zasažení 

el.proudem Pravděpodobná 3 Smrtelný úraz 5 Větší 3 
zákaz odstraňování 

krytů,dodržování výstrah 45 III 

B 6/030 73/2010 dotyk osob (nahodilý) s 
živými částmi el.zařízení 

Pravděpodobná 3 Závažný úraz, 
hospitalizace 

3 Větší 3 
vyloučení činností, při které by 

mohlo dojít k náhodnému dotyku, 
poučení pracovníků 

27 III 
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30 Označení 
rizika Legislativa  Popis rizika P 

B
od

y 

N 

B
od

y 

H 

B
od

y 

Nástroje prevence Body 
celkem 

Hodno-
cení 

S
ta

ve
ni

št
ě

, z
ař

íz
en

í 
st

av
en

iš
t
ě
 B 7/030 361/2007 dotyk při manipulaci s 

břemeny Nepravděpodobná 2 Závažný úraz, 
hospitalizace 3 Větší 3 dodržovat ochranná pásma a 

zákazy 18 III 

B 8/030 73/2010 
porušení izolací,vytržení 

vodičů Nepravděpodobná 2 
Závažný úraz, 
hospitalizace 3 Větší 3 

šetrné zacházení s 
el.zařízením,udržování volných 

prostorů a přístupů,kontrola 
zařízení 

18 III 

Tabulka 9 – Registr rizik TERRABAU s.r.o. - zařízení staveniště 
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132 Označení 
rizika Legislativa  Popis rizika P 

B
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y
 

N 

B
od

y
 

H 

B
od

y
 

Nástroje prevence Body 
celkem  Hodnocení  

H
lo

ub
en
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K 1/132 545/2002 nevhodný terén Nahodilá 1 V + O 2 Větší 3 nepřevzít pracoviště, provést 
zápis 6 IV 

K 2/132 26/1989 špatné vytyčení rýhy Nepravděpodobná 2 V + O 2 Malý 2 
dodržování projektové 

dokumentace 8 IV 

K 3/132 26/1989 špatná hloubka rýhy Pravděpodobná 3 V + O 2 Zanedbatelný 1 dodržování projektové 
dokumentace 

6 IV 

K 4/132 26/1989 špatná šířka rýhy Pravděpodobná 3 V + O 2 Zanedbatelný 1 dodržování projektové 
dokumentace 6 IV 

K 5/132 26/1989 špatný sklon stěn rýhy Nepravděpodobná 2 V + O 2 Zanedbatelný 1 
dodržování projektové 

dokumentace 4 IV 

E 1/132 341/2002 únik olejů a nafty ze strojů při 
hloubení 

Nahodilá 1 Významné 3 Velký 4  pravidelná kontrola strojů 12 III 

E 2/132 294/2005 znečistění okolí vytěženou 
zeminou Pravděpodobná 3 Nevýznamné 1 Malý 2 vytěženou zeminu skladovat na 

vymezené místo 6 IV 

E 3/132 185/2001 
zanechání zbytků materiálu 

(odřezky mater. pro pažení) na 
pracovišti 

Pravděpodobná 3 Nevýznamné 1 Malý 2 zajištění dostatečného úklidu po 
skončení činnosti 6 IV 

E 4/132 383/2001 nesprávné třídění odpadu Pravděpodobná 3 Významné 3 Zanedbatelný 1 dodržování předpisů pro 
nakládání s odpady 9 IV 

B 1/132 26/1989 zavalení, zasypání, udušení při 
zborcení stěn 

Nepravděpodobná 2 
Úraz s 

trvalými 
následky 

4 Větší 3 
dostatečné zabezpečení stěn 
výkopu, kontrola, nevytváření 

převisu 
24 III 

B 2/132 362/2005 
pád pracovníka nebo cizí osoby 

do hloubky Nahodilá 1 
Úraz s 

pracovní 
neschopností 

2 Velký 4 
ohrazení, oplocení, zajištění 
přístupů, vhodné označení 

pracoviště  
8 IV 

B 3/132 31/1995 poškození, narušení podzemních 
vedení Nepravděpodobná 2 

Úraz s 
pracovní 

neschopností 
2 Větší 3 vytýčení, vymezení, omezení 

strojní vykopávky 12 III 

B 4/132 378/2001 přitlačení a zachycení osoby 
částí stroje Nepravděpodobná 2 

Úraz s 
trvalými 
následky 

4 Velký 4 
zákaz pohybu pracovníků v 

prostoru kde není viděn 
obsluhou stroje 

32 III 

B 5/132 591/2006 ohrožení až ztráta stability 
objektů apod. v blízkosti 

Nahodilá 1 
Úraz s 

trvalými 
následky 

4 Větší 3 dodržování TP a projektů 12 III 

B 6/132 378/2001 
zachycení a vtažení končetiny 

rotujícími částmi Nepravděpodobná 2 
Úraz s 

pracovní 
neschopností 

2 Velký 4 
opatrnost při práci s pracovním 

nářadím 16 III 
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132 Označení 
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H 
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H
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B 7/132 362/2005 uklouznutí a pád při nastupování Nahodilá 1 
Úraz s 

pracovní 
neschopností 

2 Větší 3 

používání pouze určených 
ploch k výstupu, udržování 

nástupních míst při zhoršených 
klimatických podmínkách 

6 IV 

B 8/132 378/2001 
přimáčknutí osoby konstrukcí 

stroje nebo jeho částí Nepravděpodobná 2 
Úraz s 

trvalými 
následky 

4 Velký 4 

vyloučení nežádoucího pohybu, 
zvukové znamení, vyloučení 

přítomnosti osob v ohroženém 
prostoru 

32 III 

B 9/132 26/1989  pád a převrácení stroje, 
přimáčknutí řidiče Nepravděpodobná 2 

Úraz s 
trvalými 
následky 

4 Velký 4 
vyloučení pohybu stroje v 
nebezpečném prostoru v 
blízkosti okraje výkopu 

32 III 

B 10/132 378/2001 poranění při práci s pomůckami Nepravděpodobná 2 
Úraz s 

pracovní 
neschopností 

2 Malý 2 opatrnost při práci s pracovním 
nářadím 

8 IV 

Tabulka 10 - Registr rizik TERRABAU s.r.o. - hloubení rizik 
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H 
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celkem  Hodnocení  

H
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ub
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í š
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t 

K 1/133 545/2002 nevhodný terén Nahodilá 1 V + O 2 Větší 3 nepřevzít pracoviště, provést 
zápis 6 IV 

K 2/133 26/1989 špatné vytyčení šachty Nepravděpodobná 2 V + O 2 Malý 2 dodržování projektové 
dokumentace 

8 IV 

K 3/133 26/1989 špatná hloubka šachty Pravděpodobná 3 V + O 2 Zanedbatelný 1 dodržování projektové 
dokumentace 6 IV 

K 4/133 26/1989 špatná šířka šachty Pravděpodobná 3 V + O 2 Zanedbatelný 1 dodržování projektové 
dokumentace 

6 IV 

K 5/133 26/1989 špatný sklon stěn šachty Nepravděpodobná 2 V + O 2 Zanedbatelný 1 dodržování projektové 
dokumentace 4 IV 

E 1/133 341/2002 únik olejů a nafty ze strojů při 
hloubení 

Nahodilá 1 Významné 3 Velký 4  pravidelná kontrola strojů 12 III 

E 2/133 294/2005 znečistění okolí vytěženou 
zeminou Pravděpodobná 3 Nevýznamné 1 Malý 2 vytěženou zeminu skladovat na 

vymezené místo 6 IV 

E 3/133 185/2001 
zanechání zbytků materiálu 

(odřezky mater. pro pažení) na 
pracovišti 

Pravděpodobná 3 Nevýznamné 1 Malý 2 zajištění dostatečného úklidu po 
skončení činnosti 6 IV 

E 4/133 383/2001 nesprávné třídění odpadu Pravděpodobná 3 Významné 3 Zanedbatelný 1 
dodržování předpisů pro 

nakládání s odpady 9 IV 

B 1/133 26/1989 zavalení, zasypání, udušení při 
zborcení stěn 

Nepravděpodobná 2 
Úraz s 

trvalými 
následky 

4 Větší 3 
dostatečné zabezpečení stěn 
výkopu, kontrola, nevytváření 

převisu 
24 III 

B 2/133 362/2005 
pád pracovníka nebo cizí osoby 

do hloubky Nahodilá 1 
Úraz s 

pracovní 
neschopností 

2 Velký 4 
ohrazení, oplocení, zajištění 
přístupů, vhodné označení 

pracoviště  
8 IV 

B 3/133 31/1995 poškození, narušení 
podzemních vedení 

Nepravděpodobná 2 
Úraz s 

pracovní 
neschopností 

2 Větší 3 vytýčení, vymezení,omezení 
strojní vykopávky 

12 III 

B 4/133 378/2001 
přitlačení a zachycení osoby 

částí stroje Nepravděpodobná 2 
Úraz s 

trvalými 
následky 

4 Velký 4 
zákaz pohybu pracovníků v 
prosotoru kde není viděn 

obsluhou stroje 
32 III 

B 5/133 591/2006 ohrožení až ztráta stability 
objektů apod. v blízkosti Nahodilá 1 

Úraz s 
trvalými 
následky 

4 Větší 3 dodržování TP a projektů 12 III 
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H
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ub
en

í š
ac
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B 6/133 378/2001 zachycení a vtažení končetiny 
rotujícími částmi Nepravděpodobná 2 

Úraz s 
pracovní 

neschopností 
2 Velký 4 opatrnost při práci s pracovním 

nářadím 16 III 

B 7/133 362/2005 uklouznutí a pád při nastupování Nahodilá 1 
Úraz s 

pracovní 
neschopností 

2 Větší 3 

používání pouze určených ploch 
k výstupu, udržování nástupních 
míst při zhoršených klimatických 

podmínkách 

6 IV 

B 8/133 378/2001 přimáčknutí osoby konstrukcí 
stroje nebo jeho částí Nepravděpodobná 2 

Úraz s 
trvalými 
následky 

4 Velký 4 

vyloučení nežádnoucího pohybu, 
zvukové znamení, vyloučení 

přítomnosti osob v ohroženém 
prostoru 

32 III 

B 9/133 26/1989  pád a převrácení stroje, 
přimáčknutí řidiče Nepravděpodobná 2 

Úraz s 
trvalými 
následky 

4 Velký 4 
vyloučení pohybu stroje v 
nebezpečném prostoru v 
blízkosti okraje výkopu 

32 III 

B 10/133 378/2001 poranění při práci s pomůckami Nepravděpodobná 2 
Úraz s 

pracovní 
neschopností 

2 Malý 2 
opatrnost při práci s pracovním 

nářadím 8 IV 

Tabulka 11 - Registr rizik TERRABAU s.r.o. - pro hloubení šachet 
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u 
- 
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K 1/150 26/1989 
neúplně provedené 

pažení(nedostatečná 
hloubka,chybějící zápory,apod.) 

Nahodilá 1 V + O 2 Větší 3 
dodržování doporučení daných 
projektem a vyhláškami,týkající 

se min. hlobky pažení apod. 
6 IV 

K 2/150 26/1989 

špatné zajištění proti 
zavalení(chybějící, nebo 

nedostatečně dimenzované 
vzpěry a rozpěry,apod.) 

Nepravděpodobná 2 V + O 2 Malý 2 provádění průběžných 
kontrol,stavu a výstavby roubení 

8 IV 

K 3/150 362/2005 
špatné zajištění a označení proti 

pádu(zábradlí,výstražné 
cedule,apod) 

Pravděpodobná 3 V + O 2 Zanedbatelný 1 
dodržování daných stanovení 

pro bezpečnost  
(zábradlí,cedule,apod.) 

6 IV 

K 4/150 499/2006  špatné provedení tesařských 
spojů (u dřevěného pažení) 

Pravděpodobná 3 V + O 2 Zanedbatelný 1 
provádění průběžných 

kontrol,systému spojování a 
stavu bednění 

6 IV 

K 5/150 268/2009 
špatné zajištění proti vniknutí 

podzemní 
vody(čerpadla,štětovnice,apod.) 

Nepravděpodobná 2 V + O 2 Zanedbatelný 1 

dodržování doporučení daných 
projektem , týkající se hladiny 

podzemní vody a geologického 
průzkumu 

4 IV 

K 6/150 499/2006  špatná konzistence,soudržnost 
pažící suspenze 

Nepravděpodobná 2 V + O 2 Zanedbatelný 1 
kontrola dodacích listů daných 

směsí a kontrola konzistence na 
pracovišti 

4 IV 

E 1/150 383/2001 

špatná recyklace zbylého 
materiálu (odřezky dřevěných 

stojek, překlížek,ohnuté 
hřebíky,apod.) 

Nahodilá 1 Významné 3 Velký 4 dodržování předpisů pro 
nakládání s odpady 12 III 

E 2/150 185/2001 
zanechání zbytků materiálu 

(řeziva,skob,hřebíků,apod.) na 
pracovišti 

Pravděpodobná 3 Nevýznamné 1 Malý 2 
úklid, dodržování předpisů pro 

nakládání s odpady 6 IV 

B 1/150 101/2005 

úraz způsobený špatným 
úklidem použitého 

materiálu(neodstranění hřebů z 
řeziva,apod. 

Nepravděpodobná 2 
Úraz s 

trvalými 
následky 

4 Větší 3 
dostatečné zabezpečení stěn 
výkopu, kontrola, nevytváření 

převisu 
24 III 

B 2/150 26/1989 
362/2005 zasypání,zavalení zeminou Nahodilá 1 

Úraz s 
pracovní 

neschopností 
2 Velký 4 

ohrazení, oplocení, zajištění 
přístupů, vhodné označení 

pracoviště  
8 IV 

B 3/150 378/2001 
nadýchání splodin od strojů 

(provádějících 
výkopy,ražení,apod.) 

Nepravděpodobná 2 
Úraz s 

pracovní 
neschopností 

2 Větší 3 vytýčení, vymezení,omezení 
strojní vykopávky 

12 III 
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B 4/150 378/2001 nadýchání prachu při výkopech Nepravděpodobná 2 
Úraz s 

trvalými 
následky 

4 Velký 4 
zákaz pohybu pracovníků v 
prosotoru kde není viděn 

obsluhou stroje 
32 III 

B 5/150 378/2001 
úraz při kontaktu s výkopovým 
strojem(rypadlo,razící stroj pro 

štětovnice,apod.) 
Nahodilá 1 

Úraz s 
trvalými 
následky 

4 Větší 3 dodržování TP a projektů 12 III 

B 6/150 378/2001 
úraz při manipulaci s 

materiálem(řezivo,spojovací 
materiál,apod.) 

Nepravděpodobná 2 
Úraz s 

pracovní 
neschopností 

2 Velká 4 opatrnost při práci s pracovním 
nářadím 16 III 

B 7/150 101/2005 úraz při spojování a zajišťování 
roubení (přiražení prstů,apod) Nahodilá 1 

Úraz s 
pracovní 

neschopností 
2 Větší 3 

používání pouze určených ploch 
k výstupu, udržování nástupních 
míst při zhoršených klimatických 

podmínkách 

6 IV 

B 8/150 378/2001 
úraz při zařezávání řeziva pro 

roubení Nepravděpodobná 2 
Úraz s 

trvalými 
následky 

4 Velký 4 

vyloučení nežádnoucího 
pohybu, zvukové znamení, 

vyloučení přítomnosti osob v 
ohroženém prostoru 

32 III 

B 9/150 362/2005 

pád pracovníků do výkopu(při 
vstupu po žebřících,při 

nedostatečném označení 
výkopů,apod.) 

Nepravděpodobná 2 
Úraz s 

trvalými 
následky 

4 Velký 4 
vyloučení pohybu stroje v 
nebezpečném prostoru v 
blízkosti okraje výkopu 

32 III 

B 10/150 591/2006 
pád předmětů do výkopu na 

pracovníky(stavební 
materiál,nářadí,apod.) 

Nepravděpodobná 2 
Úraz s 

pracovní 
neschopností 

2 Malý 2 opatrnost při práci s pracovním 
nářadím 8 IV 

Tabulka 12 - Registr rizik TERRABAU s.r.o. - zajištění výkopu 
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K 1/160 26/1989 špatná koordinace strojů Nahodilá 1 V + O 2 Větší 3 dodržování daných 
technologických postupů 6 IV 

K 2/160 294/2005 nesprávné skladování výkopku Nepravděpodobná 2 V + O 2 Malý 2 bezpečné uložení materiálu do 
stavební polohy 8 IV 

K 3/160 26/1989 
nesprávné určení množství, 

vzdálenosti, hloubky Pravděpodobná 3 V + O 2 Zanedbatelný 1 
dodržování daných 

technologických postupů 6 IV 

E 1/160 341/2002 znečištění vody olejem Nahodilá 1 Významné 3 Velký 4 prohlídka stroje před zahájením 
práce 

12 III 

E 2/160 341/2002 znečištění vody naftou Pravděpodobná 3 Nevýznamné 1 Malý 2 prohlídka stroje před zahájením 
práce 6 IV 

E 3/160 341/2002 znečištění zeminy olejem Pravděpodobná 3 Nevýznamné 1 Malý 2 
prohlídka stroje před zahájením 

práce 6 IV 

E 4/160 341/2002 znečištění zeminy naftou Pravděpodobná 3 Významné 3 Zanedbatelný 1 prohlídka stroje před zahájením 
práce 

9 IV 

B 1/160 362/2005 pád pracovníků do výkopu nebo 
vody Nepravděpodobná 2 

Úraz s 
trvalými 
následky 

4 Větší 3  osobní zajištění pracovníka při 
práci u výkopu nebo vody 24 III 

B 2/160 26/1989  převržení a pád strojů do výkopu 
nebo vody 

Nahodilá 1 
Úraz s 

pracovní 
neschopností 

2 Velký 4 

správné uchopení zeminy, 
stabilní postavení stroje při práci, 
bezpečné uložení materiálu do 

stabilní polohy,  

8 IV 

B 3/160 378/2001 přimáčknutí pracovníka strojem Nepravděpodobná 2 
Úraz s 

pracovní 
neschopností 

2 Větší 3 
dodržování manipulačního 

prostoru strojů 12 III 

B 4/160 26/1989 zasažení pracovníka nebo i cizí 
osoby pádem zeminy ze stroje 

Nepravděpodobná 2 
Úraz s 

trvalými 
následky 

4 Velký 4 
vyloučení nebo omezení práce 
nad sebou; opatření proti pádu 

materiálu z výšky 
32 III 

B 5/160 378/2001 
poranění při práci s pomůckami 

(zásah krumpáčem apod.) Nahodilá 1 
Úraz s 

trvalými 
následky 

4 Větší 3 
opatrnost při práci s pracovním 

nářadím 12 III 

B 6/160 378/2001 prašnost Nepravděpodobná 2 
Úraz s 

pracovní 
neschopností 

2 Velký 4 
dodržování pořádku na 

pracovišti 16 III 

Tabulka 13 - Registr rizik TERRABAU s.r.o. - přemístění výkopku 
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K 1/210 26/1989 špatná položení trativodu (mimo 
spád) 

Nahodilá 1 V + O 2 Větší 3 
dodržování daných 

technologických postupů při 
pokládaní a montáž 

6 IV 

K 2/210 26/1989 
špatné urovnání a očištění 

povrchu podloží         ČSN EN 
1997-1 

Nepravděpodobná 2 V + O 2 Malý 2 
správný výběr nařadí , 

dodržování  technologických 
postupů 

8 IV 

K 3/210 26/1989 
nedokonalé zhutnění (proctorova 

zkouška zhutnění) Pravděpodobná 3 V + O 2 Zanedbatelný 1 
dodržování technologických 

postupů pro zhutnování podloží 6 IV 

K 4/210 26/1989 
nedokonalá montáž  montované 

revizní šachty Pravděpodobná 3 V + O 2 Zanedbatelný 1 
dodržování technologických 
postupů pro montáž revizní 

šachty 
6 IV 

K 5/210 26/1989 
nedodržení výšek a materiálu  u 

odvodňovacích a sanačních 
vrstev        ČSN P 73 0600 

Nepravděpodobná 2 V + O 2 Zanedbatelný 1 
dodržování technologických 
postupů a parametrů vrstev 4 IV 

E 1/210 168/2002 porucha stroje Nahodilá 1 Významné 3 Velký 4 technická prohlídka (osvědčení) 12 III 

E 2/210 378/2001 hluk způsobený používáním 
stroje Pravděpodobná 3 Nevýznamné 1 Malý 2 použití ochranných pomůcek ( 

klapky na uši) 6 IV 

E 3/210 101/2005 vzniklé splodiny (od stroje) Pravděpodobná 3 Nevýznamné 1 Malý 2 
technická prohlídka (osvědčení o 

emisích) 6 IV 

E 4/210 383/2001 prašnost Pravděpodobná 3 Významné 3 Zanedbatelný 1 použití ochranných pomůcek ( 
respirátor) 

9 IV 

B 1/210 378/2001  zranění při neodborné 
zacházení se strojem Nepravděpodobná 2 

Úraz s 
trvalými 
následky 

4 Větší 3 kvalifikace pro práce se stroji 24 III 

B 2/210 362/2005 
pád pracovníků nebo cizí osoby 

do hloubky  Nahodilá 1 
Úraz s 

pracovní 
neschopností 

2 Velký 4 
  zajištění výkopu dle BOZP 
Vyhláška č. 324/1990 Sb. 8 IV 

B 3/210 591/2006 

pád a převržení nestabilně 
uložených předmětů na okraji 
výkopu (zanechané pracovní 
pomůcky, díly bednění ); na 

nohu, zasažení hlavy 

Nepravděpodobná 2 
Úraz s 

pracovní 
neschopností 

2 Větší 3 
vyloučení  práce na okrajích 

výkopů pokud pracují pracovníci 
ve výkopu 

12 III 

B 4/210 26/1989 zasypaní pracovníka zeminou Nepravděpodobná 2 
Úraz s 

trvalými 
následky 

4 Velký 4 
pracujeme ve stabilním výkopu - 

zajištěném,pracují min. ve 2 
osobách 

32 III 
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210 Označení 
rizika Legislativa  Popis rizika P 

B
od

y 

N 

B
od

y 

H 

B
od

y 

Nástroje prevence Body 
celkem  Hodnocení  

Ú
pr

av
a 

po
dl

ož
í 

B 5/210 378/2001 poranění při práci s pomůckami 
(zasažení krumpáčem apod.) Nahodilá 1 

Úraz s 
trvalými 
následky 

4 Větší 3 opatrnost při práci s pracovním 
nářadím zajištění  12 III 

B 6/210 361/2007 
práce v nefyziologických 

polohách, poškození zdraví – 
pohybového aparátu 

Nepravděpodobná 2 
Úraz s 

pracovní 
neschopností 

2 Velký 4 lékařské prohlídky, 16 III 

B 7/210 101/2005 pád přechodu přes výkop, 
zasažení pracovníků a pád osob 

Nahodilá 1 
Úraz s 

pracovní 
neschopností 

2 Větší 3 

 bezpečné uložení přechodu 
(připevnění, zajištění přechodu 

vytvoření zábradlí min. výška 1,1 
m ); minimální počet 2 

pracovníci 

6 IV 

B 8/210 378/2001 
přimáčknutí osoby konstrukcí 

stroje nebo jeho částí Nepravděpodobná 2 
Úraz s 

trvalými 
následky 

4 Velký 4 

vyloučení nežádnoucího pohybu, 
zvukové znamení, vyloučení 

přítomnosti osob v ohroženém 
prostoru 

32 III 

B 9/210 26/1989  pád a převrácení stroje, 
přimáčknutí řidiče Nepravděpodobná 2 

Úraz s 
trvalými 
následky 

4 Velký 4 
vyloučení pohybu stroje v 
nebezpečném prostoru v 
blízkosti okraje výkopu 

32 III 

Tabulka 14 – Registr rizik TERRABAU s.r.o. - úpravu podloží
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 1. Registr obecných právních a jiných požadavků 

DRUH ČÍSLO NÁZEV § ČINNOST 
ČETNOST, 
TERMÍN 

ZÁZNAM, 
DOKLAD 

PROVÁDÍ 

Zákony 262/2006 zákoník práce 

 2 Věk 15+ Při nástupu Smlouva Jednatel 

 3 Uzavření pracovní smlouvy Při nástupu Smlouva Jednatel 
6 Ukončená školní docházka Při nástupu Smlouva Jednatel 

10 Věk 18+ Při nástupu Smlouva Jednatel 

30 
Zaměstnavatel vyžaduje v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru 

od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo od jiných osob jen údaje, 
které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. 

Před 
nástupem 

Doklady o 
kvalifikaci 

Jednatel 

31 

Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit fyzickou 
osobu s právy a povinnostmi, které by pro ni z pracovní smlouvy, popřípadě ze 

jmenování na pracovní místo vyplynuly, a s pracovními podmínkami a podmínkami 
odměňování, za nichž má práci konat, a povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních 

právních předpisů vztahujících se k práci, která má být předmětem pracovního 
poměru. 

Před 
uzavřením 
smlouvy 

Smlouva 
P 6.1.1. 

Jednatel 

32 Vstupní lékařská prohlídka 
Před 

uzavřením 
smlouvy 

Záznam z 
prohlídky 

Jednatel 

34 Obsah pracovní smlouvy 
Před 

uzavřením 
smlouvy 

Smlouva Jednatel 

75 Dohoda o provedení práce 
Před 

uzavřením 
dohody 

Dohoda Jednatel 

76 Dohoda o pracovní činnosti 
Před 

uzavřením 
dohody 

Dohoda Jednatel 

88 Pracovní přestávky po 6 hodinách nepřetržité práce Průběžně 
Kniha 

docházky 
Jednatel 

Stavbyvedoucí 

167 Poskytnutí odpovídajících náhrad Průběžně Pers. Ekonomka 

195 Poskytování mateřské dovolené Průběžně Pers. Ekonomka 
195 Rodičovská dovolená Průběžně Pers. Ekonomka 
207 Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy Průběžně Pers. Ekonomka 

211-8 Dovolená Průběžně Pers. Ekonomka 
227 Zaměstnavatel pečuje o odborný rozvoj zaměstnanců. Průběžně Pers. Ekonomka 

237 
Povinnosti zaměstnavatelů k zaměstnávání fyzických osob se zdravotním 

postižením a k vytváření potřebných pracovních podmínek pro ně 
Průběžně Pers. Ekonomka 

252 Zaměstnavatel je povinen informovat odborovou organizaci o  vývoji mezd nebo 1 x ročně Pers. Ekonomka 
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DRUH ČÍSLO NÁZEV § ČINNOST 
ČETNOST, 
TERMÍN 

ZÁZNAM, 
DOKLAD 

PROVÁDÍ 

platů, průměrné mzdy nebo platu a jejích jednotlivých složek včetně členění podle 
jednotlivých profesních skupin, není-li dohodnuto jinak, záležitostech uvedených v 

§ 279. 

412/2005 
o ochraně utajovaných informací a 

o bezpečnostní způsobilosti 
POUZE INFO 1 x ročně - MISM 

251/2005 o inspekci práce POUZE INFO 1 x ročně - MISM 

499/2004 
o archivnictví a spisové službě a o 

změně některých zákonů 
POUZE INFO 1 x ročně - MISM 

205/2002 

kterým se mění zákon č. 22/1997 
sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé 
další zákony 

POUZE INFO 1 x ročně - MISM 

361/2000 
o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách 
některých zákonů 

3 Základní podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích Průběžně 
Řízení 

dopravy a 
mechanizace 

Vedoucí 
autodopravy 

4 Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích Průběžně 
Řízení 

dopravy a 
mechanizace 

Vedoucí 
autodopravy 

5 Povinnosti řidiče Průběžně 
Řízení 

dopravy a 
mechanizace 

Vedoucí 
autodopravy 

10 Povinnosti provozovatele vozidla Průběžně 
Řízení 

dopravy a 
mechanizace 

Vedoucí 
autodopravy 

84-89a Zdravotní způsobilost Průběžně 
Řízení 

dopravy a 
mechanizace 

Vedoucí 
autodopravy 

90 Odborná způsobilost k řízení motorových vozidel Průběžně 
Řízení 

dopravy a 
mechanizace 

Vedoucí 
autodopravy 

258/2000 o ochraně veřejného zdraví 

POUZE INFO 1 x ročně - MISM 

Zařazení prací do kategorií (Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje v Brně) 
při změně 
podmínek 

PISM Jednatel 

22/1997 
o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů 
POUZE INFO 1 x ročně - MISM 

48/1997 o veřejném zdravotním pojištění a POUZE INFO 1 x ročně - MISM 
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DRUH ČÍSLO NÁZEV § ČINNOST 
ČETNOST, 
TERMÍN 

ZÁZNAM, 
DOKLAD 

PROVÁDÍ 

o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů 

455/1991 
o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon) 
POUZE INFO 1 x ročně - MISM 

513/1991 
obchodní zákoník (od 1.1.2014 
nahrazen zákonem č. 89/2012 

Sb.,občanský zákoník) 
POUZE INFO 1 x ročně - MISM 

563/1991 o účetnictví POUZE INFO 1 x ročně - MISM 

582/1991 
o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení, ve znění pozdějších 

předpisů 
POUZE INFO 1 x ročně - MISM 

40/1964 
občanský zákoník (od 1.1.2014 
nahrazen zákonem č. 89/2012 

Sb.,občanský zákoník) 
POUZE INFO 1 x ročně - MISM 

Nařízení 
vlády 

168/2002 

Nařízení vlády, kterým se stanoví 
způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při 
provozování dopravy dopravními 

prostředky 

3 

Zaměstnavatel, při provozování dopravy dopravními prostředky organizuje práci 
zaměstnanců v souladu s tímto nařízením, se zvláštními právními předpisy, 

návodem dodaným výrobcem pro provoz a používání dopravních prostředků a 
místním provozním bezpečnostním předpisem vydaným zaměstnavatelem, kterým 

se stanoví pracovní a technologické postupy pro bezpečné provozování dopravy, 
bezpečnost provádění jednotlivých pracovních operací s ohledem na zvláštnosti 
pracoviště a pracovní prostředí, na možné ohrožení zaměstnanců povětrnostní 
situací a na pravidla dorozumívání mezi zaměstnanci při pracovních operacích. 

1x ročně 
Řízení 

dopravy a 
mechanizace 

Vedoucí 
autodopravy 

Příloha 
1 

1. Zaměstnavatel je povinen zajistit způsob organizace práce a pracovních postupů 
při provozování silniční dopravy, obsluze, opravách, kontrole a údržbě dopravních 
prostředků a pracovních činností, při nichž se používají dopravní prostředky, tak, 

aby 
a) byly určeny prostory pro bezpečné nakládání a vykládání přepravovaného 

nákladu a určen zaměstnanec, který řídí a koordinuje tuto činnost, 
b) byly vydány organizační pokyny pro vykládku a nakládku zvláště těžkých nebo 
rozměrných nákladů a pro připojování a odpojování dopravních prostředků byl 

zajištěn dostatečný počet zaměstnanců pro tyto činnosti, a před zahájením prací 
určen způsob jejich dorozumívání, 

c) bylo pracoviště mimo pozemní komunikace v případě potřeby vyznačeno 
výstražnými tabulkami, dopravními značkami, případně nahrnutím zeminy tam, 
kde hrozí nebezpečí zřícení nebo zasypání dopravního prostředku, a za snížené 
viditelnosti byla nebezpečná místa v terénu opatřena světly, odrazkami nebo 

odrazovými deskami, 
d) v případě, že to vyžadují okolnosti, byl zaměstnanec při pohybu na pracovišti 

mimo pozemní komunikace seznámen s místními provozními podmínkami. 

1x ročně 
Řízení 

dopravy a 
mechanizace 

Vedoucí 
autodopravy 
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DRUH ČÍSLO NÁZEV § ČINNOST 
ČETNOST, 
TERMÍN 

ZÁZNAM, 
DOKLAD 

PROVÁDÍ 

2. Zaměstnavatel je dále povinen zajistit, aby zaměstnanec 
a) neodstavoval dopravní prostředek na nevhodném místě z hlediska bezpečnosti 
práce, zejména v ochranném pásmu inženýrských sítí,1) a nevjížděl na místa, kde 

povrch terénu není dostatečně pevný, široký a sjízdný, 
b) používal při výstupu na ložnou plochu dopravního prostředku, při sestupu z ní a 

při plachtování žebřík nebo jiné vhodné zařízení, 
c) zabezpečil bezpečné otáčení nebo couvání za pomoci dalšího zaměstnance, 

vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled nebo terén mimo pozemní 
komunikace, 

d) prováděl kontrolu spojení a kontrolu zajištění závěsného zařízení dopravního 
prostředku při připojování dopravního prostředku a po odpojení prováděl kontrolu 
odpojení a zajišťoval rozpojené dopravní prostředky proti samovolnému pohybu, 
e) používal při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na pozemních 

komunikacích a kdy je nutno na ně vstoupit, výstražné vesty s vysokou viditelností 
vyhovující požadavkům normových hodnot. 

 

Průběžně 
Řízení 

dopravy a 
mechanizace 

Vedoucí 
autodopravy 

3. U zaměstnance, který řídí dopravní prostředek a na kterého se nevztahuje 
zvláštní právní předpis,2) je zaměstnavatel povinen zajistit, aby 

a) nepřekročil maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny; za dobu řízení se 
považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut. Nejpozději po uplynutí 
maximální doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou3) v 
trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma 

směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být 
rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení, 

b) během bezpečnostní přestávky nevykonával žádnou činnost vyplývající z jeho 
pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad. Bezpečnostní 

přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat; přestávky se 
neposkytují na začátku a na konci pracovní doby, 

c) vedl v listinné formě nebo technickým zařízením denní evidenci o době řízení 
dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek. 

Průběžně 
Řízení 

dopravy a 
mechanizace 

Vedoucí 
autodopravy 

Vyhlášky 

259/2012 
o podrobnostech výkonu spisové 

služby  
POUZE INFO 1 x ročně - MISM 

268/2009 
o technických požadavcích na 

stavby 
POUZE INFO 1 x ročně - MISM 

529/2005 
o administrativní bezpečnosti a o 
registrech utajovaných informací 

POUZE INFO 1 x ročně - MISM 
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2. Registr požadavků SMK 

DRUH ČÍSLO NÁZEV § ČINNOST 
ČETNOST, 
TERMÍN 

ZÁZNAM, 
DOKLAD 

PROVÁDÍ 

Zákony 

183/2006 
o územním plánování a stavebním 

řádu 
 

160 

Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci 
zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, pokud v odstavcích 3 
a 4 není stanoveno jinak. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž 

provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou 
držiteli takového oprávnění. 

Průběžně - MISM 

Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet 
obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické 

normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí 
a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

Průběžně - MISM 

360/1992 

o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě 

 POUZE INFO 1 x ročně - MISM 

Vyhlášky 

398/2009 
o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

 POUZE INFO 1 x ročně - MISM 

268/2009  
 o technických požadavcích na 

stavby   
 POUZE INFO 1 x ročně - MISM 

146/2008 
o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb 
 POUZE INFO 1 x ročně - MISM 

503/2006 
o podrobnější úpravě územního 
řízení, veřejnoprávní smlouvy a 

územního opatření 
 POUZE INFO 1 x ročně - MISM 

501/2006 
 o obecných požadavcích na 

využívání území 
 POUZE INFO 1 x ročně - MISM 

500/2006 

 o územně analytických 
podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti 

 POUZE INFO 1 x ročně - MISM 

499/2006   o dokumentaci staveb 

Příloha 
7 

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby Průběžně - jednatel, I.A. 

Příloha 
9 

Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě. 
Stavební deník 

Průběžně - jednatel, I.A. 

498/2006  o autorizovaných inspektorech  POUZE INFO 1 x ročně - MISM 

545/2002 
o postupu při provádění 

pozemkových úprav a náležitostech 
 POUZE INFO Průběžně  jednatel, I.A. 
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návrhu pozemkových úprav 

225/2002 

 o podrobném vymezení staveb k 
vodohospodářským melioracím 

pozemků a jejich částí a způsobu a 
rozsahu péče o ně 

 POUZE INFO 1 x ročně - MISM 

 

3. Registr oborových norem 

NORMY – PDF ONLINE 

010300  ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník     

010321 ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti - Požadavky     

010324 ČSN EN ISO 9004 Řízení udržitelného úspěchu organizace - Přístup managementu kvality     

060310 ČSN 060310 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž     

722401 ČSN EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky     

722401 ČSN EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malty pro zdění     

730205 ČSN 730205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti     

730210 ČSN 730210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení     

730210 ČSN 730210-2 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových 
konstrukcí 

    

730210 ČSN 730210-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 3: Přesnost výrobků     

730212 ČSN 730212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty     

730212 ČSN ISO 7737 Geometrická přesnost ve výstavbě. Tolerance ve výstavbě. Záznam dat o přesnosti rozměrů     

730600 ČSN P 730600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení     

730606 ČSN P 730606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení     

731101 ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva     

731702 ČSN 731702 
Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby 

    

732400 ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí     

732403 ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda     

732480 ČSN 732480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí     

732601 ČSN EN 1090-1 
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody 
konstrukčních dílců 

    

732810 ČSN 732810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění     

736133 ČSN 736133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací     

733130 ČSN 733130 Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení     
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733150 ČSN 733150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění     

733450 ČSN 733450 Obklady keramické a skleněné     

733610 ČSN 733610 Navrhování klempířských konstrukcí     

734201 ČSN 734201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv     

736123 ČSN 736123-1 Stavba vozovek - Cementobetonové kryty - Část 1: Provádění a kontrola shody     

736150 ČSN EN 13877-1 Cementobetonové kryty - Část 1: Materiály     

736150 ČSN EN 13877-2 Cementobetonové kryty - Část 2: Funkční požadavky     

736150 ČSN EN 13877-3 Cementobetonové kryty - Část 3: Specifikace pro kluzné trny     

755409 ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody     

738107 ČSN 738107 Trubková lešení     

743305 ČSN 743305 Ochranná zábradlí     

744505 ČSN 744505 Podlahy - Společná ustanovení     

746101 ČSN 746101 Dřevěná okna. Základní ustanovení     

746210 ČSN 746210 Kovová okna. Základní ustanovení     

746401 ČSN 746401 Dřevěné dveře. Základní ustanovení     

746550 ČSN 746550 Kovové dveře otevíravé. Základní ustanovení     

750905 ČSN 750905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží     

756081 ČSN 756081 Žumpy     

756101 ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky     

756760 ČSN 756760 Vnitřní kanalizace     

 

4. Registr požadavků EMS 

DRUH ČÍSLO NÁZEV § ČINNOST 
ČETNOST, 
TERMÍN 

ZÁZNAM, 
DOKLAD 

PROVÁDÍ 

Zákony 201/2012 o ochraně ovzduší 
16, 19, 
20, 21  

Výrobky s obsahem těkavých organických látek včetně pohonných hmot lze 
vyrábět, dovážet, prodávat, označovat, přepravovat, přečerpávat, skladovat a 

používat jen v souladu s požadavky na jejich kvalitu a na způsoby nakládání s nimi 
stanovenými prováděcím právním předpisem 

Průběžně - jednatel, I.A. 

Zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření 
množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích 
zdrojů, a to nejméně jedenkrát za 2 roky, a odstraňovat zjištěné závady do 2 

měsíců od jejich zjištění, pokud se s obecním úřadem nedohodnou jinak; tuto 
povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého 
tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od 

jmenovitého tepelného výkonu 11 kW; za oprávněnou osobu se považuje držitel 
živnostenského oprávnění v oboru kominictví (sídlo firmy) 

Průběžně - jednatel, I.A. 
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350/2011 
o chemických látkách a chemických 
směsí a o změně některých zákonů 

(chemický zákon) 
 POUZE INFO 1 x ročně - MISM 

212/2006 

kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., 
o podmínkách obchodování s 

povolenkami na emise skleníkových 
plynů a o změně některých zákonů, 

zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, 

 POUZE INFO 1 x ročně - MISM 

20/2004 

kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o 

integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění zákona 

č. 180/2008 Sb., 20/2004 Sb. 

 POUZE INFO 1 x ročně - MISM 

185/2001 
o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů 
 POUZE INFO Průběžně - jednatel, I.A. 

Nařízení 
vlády 

295/2011 
o způsobu hodnocení rizik ekologické 

újmy a bližších podmínkách finančního 
zajištění 

vše Základní hodnocení rizika ekologické újmy 
1x ročně k 
1.1.201x 

Základní 
hodnocení 

rizika 
ekologické 

újmy 

jednatel 

Vyhlášky 
 
 
 
 
 
 

294/2005 

o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 

Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady 

 POUZE INFO Průběžně - jednatel, I.A. 

341/2002 

Ministerstva dopravy a spojů o 
schvalování technické způsobilosti a o 

technických podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích 

 POUZE INFO Průběžně - jednatel 

384/2001 Ministerstva životního prostředí ze  POUZE INFO Průběžně - jednatel, I.A. 
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dne 17. října 2001 o nakládání s 
polychlorovanými bifenyly, 
polychlorovanými terfenyly, 

monometyltetrachlordifenylmetanem, 
monometyldichlordifenylmetanem, 

monometyldibromdifenylmetanem a 
veškerými směsmi obsahujícími 

kteroukoliv z těchto látek v 
koncentraci větší než 50 mg/kg (o 

nakládání s PCB), 384/2001 Sb. 

383/2001 
Vyhláška Ministerstva životního 

prostředí o podrobnostech nakládání s 
odpady 

5 

(1) Jako shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů mohou sloužit zejména 
speciální nádoby, kontejnery, obaly, jímky a nádrže, které splňují technické 

požadavky kladené na shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů touto 
vyhláškou a které splňují požadavky stanovené zákonem a zvláštními právními 

předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí. 

Průběžně - jednatel, I.A. 

 

(2) Shromažďovací prostředky odpadů musí splňovat tyto základní technické 
požadavky: 

a) odlišení shromažďovacích prostředků odpadů (tvarově, barevně nebo popisem) 
od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady, nebo používaných pro jiné 

druhy odpadů, 
b) zajištění ochrany odpadů před povětrnostními vlivy, pokud jsou shromažďovací 
prostředky určeny pro použití mimo chráněné prostory a nejsou-li určeny pouze 

pro odpady inertní, 
c) odolnost proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny, 

d) v případě, že shromažďovací prostředky slouží i jako přepravní obaly, musí 
splňovat požadavky zvláštních právních předpisů upravujících přepravu 

nebezpečných věcí a zboží,2) 
e) shromažďovací prostředky pro komunální odpad musí odpovídat příslušným 

technickým normám,4) 
f) svým provedením samy o sobě nebo v kombinaci s technickým provedením a 

vybavením místa, v němž jsou umístěny, zabezpečují ochranu okolí před 
druhotnou prašností, zejména u pevných odpadů vzniklých při spalování 

nebezpečných odpadů ve spalovnách odpadů a odpadů s obsahem azbestu, 
g) zabezpečují, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím 

znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo 
únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí, 

h) umožní svým provedením bezpečnost při obsluze a čištění a dezinfekci po svém 
vyprázdnění, zejména u odpadů ze zdravotnických zařízení. 

Průběžně - jednatel, I.A. 

 
(3) Při volbě shromažďovacího místa nebo umístění shromažďovacího prostředku 

musí být zohledněny otázky bezpečnosti při jeho obsluze, požární bezpečnosti, 
Průběžně - jednatel, I.A. 
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jeho dostupnosti a možnosti obsluhy mechanizačními a dopravními prostředky. 

 
(4) V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo 

shromažďovacího místa nebezpečného odpadu nebo na nich musí být umístěn 
identifikační list shromažďovaného odpadu. 

Průběžně - jednatel, I.A. 

 
(5) Na shromažďovacím prostředku nebezpečného odpadu musí být uvedeno 
katalogové číslo a název shromažďovaného nebezpečného odpadu a jméno a 
příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku. 

Průběžně - jednatel, I.A. 

 

(6) Shromažďovací prostředek může být vyprázdněn pouze do přepravního obalu 
určeného pro nakládání se shromažďovaným druhem odpadu nebo může sám být 

přepravním obalem nebo může být umístěn nebo vyprázdněn do skladu jako 
skladovací prostředek nebo umístěn či vyprázdněn do zařízení ke sběru nebo 
výkupu odpadů nebo do zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů. Po 

vyprázdnění musí umožňovat čištění a desinfekci. 

Průběžně - jednatel, I.A. 

21 

(1) Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, vedou 
průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za odpady vlastní a 

za odpady převzaté, a to za každou samostatnou provozovnu a za každý druh 
odpadu zvlášť. Průběžná evidence se vede podle přílohy č. 20 a dále vždy 

obsahuje 
a) datum a číslo zápisu do evidence, 

b) jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence. 

Průběžně - jednatel, I.A. 

(2) Průběžná evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za 
jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového 

prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo 
předání odpadu jiné oprávněné osobě. V případech, kdy se jedná o nepřetržitý 

vznik odpadů, vede se průběžná evidence v týdenních intervalech; při 
periodickém svozu komunálního odpadu v měsíčních intervalech. 

Průběžně - jednatel, I.A. 

22 
(1) Původci odpadů a oprávněné osoby zasílají hlášení o roční produkci a 

nakládání s odpady za uplynulý kalendářní rok (dále jen „roční hlášení“) podle 
přílohy č. 20. 

Průběžně - jednatel, I.A. 

381/2001 

Ministerstva životního prostředí ze 
dne 17. října 2001, kterou se stanoví 

Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve 

znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. a 
vyhlášky č. 168/2007 Sb., 381/2001 

2 

1) Původce odpadů a oprávněná osoba odpady zařazují pod šestimístná 
katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž prvé dvojčíslí 

označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh 
odpadu 

Průběžně - jednatel, I.A. 

Příloha 
2 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

• 17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

• 17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu 

Průběžně - jednatel, I.A. 
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Sb. • 17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

• 17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť 

17 09 02* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály 
obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené 

dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) 

376/2001 

Ministerstva životního prostředí a 
Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 

října 2001 o hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů, ve znění vyhlášky č. 

502/2004 Sb., 376/2001 Sb. 

 POUZE INFO Průběžně - jednatel, I.A. 

 
5. Registr požadavků SMBOZP 

DRUH ČÍSLO NÁZEV § ČINNOST 
ČETNOST, 
TERMÍN 

ZÁZNAM, 
DOKLAD 

PROVÁDÍ 

Zákony 262/2006 Zákoník práce 

§ 101 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a 
pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných 
zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění 

opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. 

Průběžně 
Rizika 
P 7.15 

Jednatel 
Stavbyvedoucí 

Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se 
vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho 

pracovištích. 
Průběžně 

Rizika 
P 7.15 

Jednatel 
Stavbyvedoucí 

§ 102 

Zaměstnavatel soustavně vyhledává rizika vznikající na jeho pracovištích Průběžně 
Registr 

rizik 
Jednatel 

Zaměstnavatel kontroluje pravidelně úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na svých stavbách a sídle 

Průběžně 
Registr 

rizik 
Jednatel 

Zaměstnavatel přijímá navržená opatření ke snížení vyhledaných rizik Průběžně 
Registr 

rizik 
Jednatel 

Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ havárií Průběžně 
Registr 

rizik 
Jednatel 

Zaměstnavatel spolupracuje se závodním lékařem při poskytování první pomoci Průběžně 
Registr 

rizik 
Jednatel 
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Zaměstnavatel má proškolen potřebný počet osob, které jsou schopné zajistit 
poskytnutí první pomoci, zajistit přivolání zdravotní záchranné služby, Hasičského 

záchranného sboru, Policie 
Průběžně 

Registr 
rizik 

Jednatel 

§ 103 

Lékařské prohlídky zaměstnanců pro všechny pracovní činnosti, které zaměstnanci 
u zaměstnavatele provozují 

Před 
uzavřením 
smlouvy 

Smlouva 
P 6.1.1. 

Jednatel 

Zaměstnavatel seznamuje zaměstnance s tím, do které kategorie byla jejich 
pracovní činnost zařazena 

Před 
uzavřením 
smlouvy 

Smlouva 
P 6.1.1. 

Jednatel 

Zaměstnavatel seznamuje zaměstnance s tím, kdo mu poskytuje závodní 
preventivní péči 

Před 
uzavřením 
smlouvy 

Smlouva 
P 6.1.1. 

Jednatel 

Zaměstnavatel nahrazuje zaměstnancům ztrátu na výdělku, pokud se podrobí 
lékařské prohlídce pro potřeby zaměstnání 

Před 
uzavřením 
smlouvy 

Smlouva 
P 6.1.1. 

Jednatel 

Zaměstnavatel seznamuje zaměstnance s právními předpisy vztahujících se k jejich 
pracovní činnosti 

Před 
uzavřením 
smlouvy 

Smlouva 
P 6.1.1. 

Jednatel 

Zaměstnavatel umožňuje zaměstnancům nahlížet do jejich osobní dokumentace 
vztahující se k bezpečnosti práce 

Před 
uzavřením 
smlouvy 

Záznamy 
 

Jednatel 

Zaměstnavatel seznamuje zaměstnance s riziky, která se vyskytují při jejich 
pracovní činnosti 

Před 
uzavřením 
smlouvy 

Smlouva 
P 6.1. 

Jednatel 

Zaměstnavatel nepoužívá odměňování, které by zaměstnance vystavovalo 
zvýšenému nebezpečí při zvyšování jejich výkonu 

Před 
uzavřením 
smlouvy 

Smlouva 
P 6.1. 

Jednatel 

Zaměstnavatel zajišťuje zákaz kouření na pracovištích, kde je to dáno právním 
předpisem 

Před 
uzavřením 
smlouvy 

Smlouva 
P 6.1. Jednatel 

Zaměstnanci jsou při přijetí, převedení na jinou práci, přeložení či změně 
pracovních podmínek nebo změně pracovního prostředí informováni o nových 

rizicích 

Před 
uzavřením 
smlouvy 

Smlouva 
P 6.1. 

Jednatel 

Zaměstnavatel vede dokumentaci o jednotlivých školeních 
Před 

uzavřením 
smlouvy 

Smlouva 
P 6.1. Jednatel 

Zaměstnavatel zajišťuje zaměstnancům školení k zajištění bezpečnosti práce pro 
jejich pracovní činnost, kterou u zaměstnavatele vykonávají 

Před 
uzavřením 
smlouvy 

Smlouva 
P 6.1. 

Jednatel 
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Zaměstnavatel stanovil obsah a četnost školení o právních předpisech k zajištění 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí a vede 

dokumentaci o provedeném školení 

Před 
uzavřením 
smlouvy 

Smlouva 
P 6.1. Jednatel 

§ 104 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky k 
zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

Průběžně P 7.12 Jednatel 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanců mycí, čistící a dezinfekční prostředky k 
zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

Průběžně - Jednatel 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům ochranné nápoje Průběžně - Jednatel 

Zaměstnavatel udržuje osobní ochranné pracovní prostředky v použitelném stavu Průběžně - Jednatel 

Zaměstnavatel kontroluje používání osobních ochranných pracovních prostředků Průběžně - Jednatel 

Zaměstnavatel nenahrazuje poskytování OOPP finančním plněním Průběžně - Jednatel 

Zaměstnavatel poskytuje OOPP a MČDP na základě vyhodnocení rizik Průběžně P 7.12 Jednatel 

§ 105 

Zaměstnavatel umožňuje zaměstnancům účast na vyšetřování příčin a okolností 
jeho pracovního úrazu 

Průběžně 
Záznam o 

úrazu 
Jednatel 

Zaměstnavatel eviduje všechny pracovní úrazy, které vzniknou na jeho 
pracovištích 

Průběžně - Jednatel 

Zaměstnavatel sepisuje záznamy o pracovních úrazech Průběžně - Jednatel 

Zaměstnavatel předává jedno vyhotovení záznamu o úrazu postiženému Průběžně - Jednatel 

Zaměstnavatel odesílá záznamy o pracovních úrazech na stanovené orgány Průběžně - Jednatel 

Zaměstnavatel přijímá opatření proti opakování pracovních úrazů Průběžně - Jednatel 

Zaměstnavatel vede evidenci nemocí z povolání, která vznikla na jeho pracovištích Průběžně - Jednatel 

§ 106 
Zaměstnanec je seznámen se svými právy Průběžně - Jednatel 

Zaměstnanec je seznámen se svými povinnostmi Průběžně - Jednatel 

§ 108 

Zaměstnanci mají právo se účastnit na řešení otázek souvisejících s bezpečností a 
ochranou zdraví při práci prostřednictvím odborové organizace nebo zástupce pro 

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Červenec Záznam Jednatel 

Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních 

zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací nebo zástupcem zaměstnanců 
pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky 

odstraňovat. 

Červenec Záznam Jednatel 

309/2006 

Zákon, kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o 

§ 2 

Jsou pracoviště prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby 
pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům a pracovním 
prostředím 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

Odpovídají pracovní prostory požadavkům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

Odpovídají komunikace, chodby a schodiště požadavkům bezpečnosti a ochrany Průběžně - BT, jednatel, 
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zajištění dalších podmínek BOZP) zdraví při práci I.A. 

Jsou pracoviště řádně osvětlena Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

Jsou na pracovištích dodržovány stanovené mikroklimatické podmínky Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

Jsou pracoviště vybavena dostatečnými prostory po osobní hygienu, převlékání, 
odpočinek, odložení osobních věcí a stravování a vyhovují prostorově a jsou 

vhodně vybaveny 
Průběžně - 

BT, jednatel, 
I.A. 

Jsou únikové cesty, východy a dopravní komunikace stále volné Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

Je na výše uvedených prostorách udržován pořádek Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

Jsou pracoviště vybavena prostředky pro poskytování první pomoci a prostředky 
pro její přivolání 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

§ 4 

Jsou stroje a zařízení vybavena ochrannými zařízeními Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

Jsou zařízení vybavena a upravena tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavků Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

Nejsou zaměstnanci vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

Jsou stroje a zařízení pravidelně udržovány, kontrolovány a revidovány Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

§ 5 

Nevykonávají zaměstnanci jednotvárné a jednostranné práce, které zatěžují 
organismus 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

Stanovil zaměstnavatel bezpečnostní přestávky u jednotvárných a jednostranných 
pracovních činností 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

Stanovil zaměstnavatel bezpečnostní přestávky při rizikové práci Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

Nejsou zaměstnanci vystaveni padajícím a vymrštěným předmětům a materiálům Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

jsou zaměstnanci chráněni proti pádu nebo zřícení Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

Jsou zaměstnanci, kteří mohou být ohrožení dopravou na pracovištích proti ní 
chráněni 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

Nejsou zaměstnanci zaměstnáváni manipulací s břemeny, která může poškodit 
jejich zdraví 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

§ 6 
Jsou na pracovištích, kde může dojít k poškození zdraví umístěny bezpečnostní 

značky a značení, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 



 

s.r.o. 

 Vodařská 7, 619 00 Brno – Horní Heršpice  

 

109 

DRUH ČÍSLO NÁZEV § ČINNOST 
ČETNOST, 
TERMÍN 

ZÁZNAM, 
DOKLAD 

PROVÁDÍ 

Jsou s těmito značkami a signály zaměstnanci seznamování Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

§ 9 

Zajišťuje zaměstnavatel úkoly v prevenci rizik odborně způsobilou osobou Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

Poskytuje zaměstnavatel odborně způsobilé osobě k zajištění úkolů v prevenci rizik 
potřebné prostředky 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

59/2006 

Zákon o prevenci závažných havárií 
způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami 
nebo chemickými přípravky a o 

změně zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona č. 320/2002 
Sb., o změně a zrušení některých 
zákonů v souvislosti s ukončením 
činnosti okresních úřadů, ve znění 

pozdějších předpisů, (zákon o 
prevenci závažných havárií) 

 Nezařazení objektu do skupiny A nebo B dle zák. č. 59/2006 Sb. 27.2.2013 Zpráva jednatel 

240/2000 
o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon) 
 POUZE INFO Průběžně - jednatel 

133/1985 
Zákon České národní rady o 

požární ochraně 
5 

(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny 
a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, 

věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na 
požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu, 
b) vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat 

volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové 
cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické 

energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným 
prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních 

zařízení, 
c) dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti 

výrobků nebo činností, 
d) označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, 

příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých 
se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, 

e) pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1), 
technika požární ochrany (§ 11 odst. 2) nebo preventisty požární ochrany (§ 11 

odst. 6) dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 
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závady, 
f) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností 

na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a 
informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto 

zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření, 
g) poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky 

nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku 
požáru, 

h) bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského 
záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo 

v prostorách, které vlastní nebo užívají. 

(2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při 
spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na 
rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování 
hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou 

povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru 
kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může 

takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto 
dotčena 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

6 

(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým 
požárním nebezpečím, jsou dále povinny prostřednictvím odborně způsobilé 

osoby (§ 11 odst. 1) zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení 
osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany. 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

11 

(1) Plnění povinností podle § 6a odst. 1, § 16 odst. 1 a § 16a mohou zabezpečovat 
pouze odborně způsobilé osoby, není-li dále stanoveno jinak. Odborně 

způsobilými osobami se rozumí znalci a znalecké ústavy v základním oboru požární 
ochrany zapsaní v seznamu znalců a znaleckých ústavů vedených krajskými soudy, 

fyzické osoby, které jsou absolventy škol požární ochrany nebo absolventy 
vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou 

způsobilost na úseku požární ochrany schválený ministerstvem, který odpovídá 
požadavkům uvedeným v odstavci 4, nebo fyzické osoby, které složily zkoušku 

odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem. Za odborně způsobilé 
osoby se považují též příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky 

(dále jen "hasičský záchranný sbor")1j) vykonávající funkce stanovené prováděcím 
předpisem k zákonu o hasičském záchranném sboru. 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

174/1968 
o státním odborném dozoru nad 

bezpečností práce 
 POUZE INFO Průběžně - BT, jednatel 

Nařízení 
vlády 

591/2006 
Nařízení vlády o bližších 

minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při 

2 
(3) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 

a 2 odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, 
předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 
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práci na staveništích skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 

3 

Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále 
jen "stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků 

zvláštních právních předpisů (Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví 
bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí) dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

 
Zhotovitel zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní 

postupy stanovené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují 
nebo provádějí 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

4 

Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a 
montážních prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby 

práce   byly   prováděny   na  pracovištích,  která  splňují  požadavky 
zvláštního  právního  předpisu (Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí), a jestliže při jejich provádění 

nebo 
během  přístupu  na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo 
předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění 

těchto  prací,  jakož  i  bezpečný  přístup  na  pracoviště v souladu s 
požadavky zvláštního právního předpisu 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

5 
Náležitosti  oznámení  o  zahájení prací při realizaci stavby, které je 

zadavatel stavby povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce, stanoví 
příloha č. 4 k tomuto nařízení. 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

6 
Práce  a  činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 

nebo poškození zdraví, pro jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat 
plán, stanoví příloha č. 5 k tomuto nařízení. 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

7 

Koordinátor během přípravy stavby 
a)   dává  podněty  a  doporučuje  technická  řešení  nebo  organizační 

opatření,   která   jsou  z  hlediska  zajištění  bezpečného  a  zdraví 
neohrožujícího  pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro 

plánování  jednotlivých  prací,  zejména  těch,  které  se  uskutečňují 
současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky 

realizovatelné  a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění 
bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při práci a aby bylo, s přihlédnutím k 

účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, 
b)  poskytuje  odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na 

zajištění  bezpečné  a  zdraví  neohrožující  práce,  odhadu délky času 
potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 



 

s.r.o. 

 Vodařská 7, 619 00 Brno – Horní Heršpice  

 

112 

DRUH ČÍSLO NÁZEV § ČINNOST 
ČETNOST, 
TERMÍN 

ZÁZNAM, 
DOKLAD 

PROVÁDÍ 

specifická  opatření,  pracovní  nebo technologické postupy a procesy a 
potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

c) zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a 
místním  a  provozním  podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy 
zpracované  v  podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, 

pokud jsou v době zpracování plánu známi, 
d)  zajistí  zpracování  požadavků  na  bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci při udržovacích pracích. 

8 

(1) Koordinátor během realizace stavby 
a)  koordinuje  spolupráci  zhotovitelů  nebo  osob jimi pověřených při 
přijímání  opatření  k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

se  zřetelem  na  povahu  stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a 
činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, 
s  cílem  chránit  zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a 

předcházet vzniku nemocí z povolání, 
b)  dává  podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení 

nebo  opatření  k  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro 
stanovení   pracovních   nebo   technologických   postupů  a  plánování 

bezpečného  provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby 
při   realizaci   stavby   uskuteční   současně   nebo  na  sebe  budou 

bezprostředně navazovat, 
c)  spolupracuje  při  stanovení času potřebného k bezpečnému provádění 

jednotlivých prací nebo činností, 
d)  sleduje  provádění  prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, 

zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
upozorňuje  na  zjištěné  nedostatky  a požaduje bez zbytečného odkladu 

zjednání nápravy, 
e)  kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 

staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 
f)  spolupracuje  se  zástupci  zaměstnanců  pro  oblast  bezpečnosti a 

ochrany  zdraví  při práci a s příslušnými odborovými organizacemi (§ 108 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce.), 

popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka (Stavební 
zákon), 

g)  zúčastňuje  se  kontrolní  prohlídky  stavby,  k  níž  byl  přizván 
stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu (Stavební zákon) 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

(2) Koordinátor během realizace stavby 
a)  navrhuje  termíny  kontrolních  dnů  k  dodržování  plánu za účasti 

zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání, 
Průběžně - 

BT, jednatel, 
I.A. 



 

s.r.o. 

 Vodařská 7, 619 00 Brno – Horní Heršpice  

 

113 

DRUH ČÍSLO NÁZEV § ČINNOST 
ČETNOST, 
TERMÍN 

ZÁZNAM, 
DOKLAD 

PROVÁDÍ 

b)  sleduje,  zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí 
opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků, 

c)  provádí  zápisy  o  zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně 
zdraví   při   práci  na  staveništi,  na  něž  prokazatelně  upozornil 

zhotovitele,  a  dále  zapisuje  údaje o tom, zda a jakým způsobem byly 
tyto nedostatky odstraněny. 

Příloha 
1 

Další požadavky na staveniště Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

Příloha 
2 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

Příloha 
3 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

Příloha 
4 

Náležitosti oznámení o zahájení prací Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

101/2005 
o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí 

3 

(1)   Pracoviště   musí   být  po  dobu  provozu  udržována  potřebnými 
technickými  a  organizačními  opatřeními, splňujícími požadavky tohoto 

nařízení, ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob 
Průběžně - 

BT, jednatel, 
I.A. 

(2)  Zaměstnavatel  při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z 
hodnocení  rizik  vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a 

zdraví zaměstnanců ve vztahu k vykonávané činnosti, zejména z posouzení 
možností   omezení   úrovně  rizikových  faktorů  pracovních  podmínek, 
požadavků   na  ochranu  zaměstnanců  před  účinky  škodlivin  a  rizik 
vyplývajících   z   provozování  a  používání  výrobních  a  pracovních 

prostředků a zařízení. 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

(3)  Podmínkou  k  uvedení  pracoviště,  včetně  výrobních a pracovních 
prostředků,  do  provozu  a  používání  je,  že  odpovídají  požadavkům 

stanoveným  ve  zvláštních  právních předpisech a požadavkům 
tohoto  nařízení.  Před  uvedením  pracoviště do provozu a používání je 

nutné zajistit 
a)  uspořádání  pracoviště  tak,  aby  zaměstnanci  byli  chráněni před 

nepříznivými povětrnostními vlivy a před škodlivými účinky pracovních a 
technologických  postupů  a výrobních a technologických procesů, včetně 

určení  osob,  k  jejichž povinnostem patří zajišťovat bezpečný provoz, 
používání, údržbu, úklid, čištění a opravy pracoviště, 

b)  stanovení  obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o 
vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení, 

c) umístění, uspořádání a instalaci výrobních a pracovních prostředků a 
zařízení,   skladových   prostorů,  komunikačních  ploch  a  dopravních 

komunikací  a vymezení pracovního místa zaměstnanci; stroje a technická 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 
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zařízení  se  umísťují  tak, aby byly pokud možno soustředěny výrobní a 
pracovní  prostředky a zařízení s přibližně stejnými účinky podle druhů 

a vlastností škodlivin a vlivů na okolí, 
d)  náležité  a  bezpečné  upevnění  technického  vybavení pracoviště a 

výrobních  a  pracovních  prostředků a zařízení a jejich částí tak, aby 
nemohlo dojít k jejich nežádoucímu (nechtěnému) pohybu, 

e)  opatření k ochraně zdraví pro pracoviště, na kterých jsou používány 
zdraví škodlivé nebo nebezpečné látky a přípravky, stanovené zvláštními 

právními předpisy 
f)  opatření  pro zdolávání mimořádných událostí a pravidla pro chování 

zaměstnanců  k zajištění bezpečné evakuace osob, případně zvířat, podle 
zvláštních právních předpisů 

g)  zabezpečení  pracoviště  proti  vstupu  nepovolaných osob, a to i v 
mimopracovní době. 

(4) Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí 
a)  stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů 

údržby,  oprav  a  rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně 
pracovních  a  výrobních  prostředků  a  zařízení,  s ohledem na jejich 

provedení,   doporučení   výrobce  a  způsob  používání,  požadavky  na 
pracoviště,  rizikové  faktory  způsobující  zhoršení technického stavu 
pracovních  a  výrobních  prostředků  a zařízení a v souladu s výsledky 

předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání 
pracoviště 

b) dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v písmenu 
a) a určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění 

c)  aby  stanovené termíny, lhůty a rozsah činností uvedených v písmenu 
a)  a  kontrolní  a  revizní  záznamy,  hlášení  údajů o stavu zařízení 

získávaná  například  ze  snímačů  a čidel, byly vedeny způsobem, který 
umožní  uchovávání  a využívání údajů po stanovenou dobu v písemné nebo 

elektronické  podobě  tak, aby byly k dispozici osobám vykonávajícím na 
zařízeních pracovní činnost a dozorovým a kontrolním orgánům. 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

4 

(1) Pracoviště a pracovní prostředí, s výjimkou pracovišť na zemědělsky 
obhospodařovaných  pozemcích  a  příjezdových  polních  cestách  k nim, 
pracovišť  užívaných při práci v lese, pracovišť obdobného charakteru a 

pracovišť  na  stavbách  určených  pro  plnění  funkcí  lesa)  musí 
splňovat  další podrobnější požadavky, které jsou stanoveny v příloze k 

tomuto nařízení. 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

201/2010 
Nařízení vlády o způsobu evidence 
úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu 

2 
Zaměstnavatel vede evidenci o úrazech v knize úrazů v elektronické nebo listinné 

podobě.  
Průběžně - 

BT, jednatel, 
I.A. 

3 Pro statistické účely se smrtelným pracovním úrazem rozumí takové poškození Průběžně - BT, jednatel, 
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zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku 
zemřel. 

I.A. 

4 

(1) Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu 
a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné 

skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin, 
b) odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci10), 
c) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo 
právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní 

působnosti11), a trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 
dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace 

předpokládat, 
d) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo 
technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu12), jde-li o 

závažný pracovní úraz podle jiného právního předpisu13), 
e) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil, 

f) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec 
pojištěn14). 

(2) Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu 
a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, 

b) odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, 

c) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo 
právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní 

působnosti, 
d) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo 

technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu, 
e) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil, 

f) zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený 
zaměstnanec pojištěn. 

 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

5 

 
Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance 

neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu 
dozvěděl. Záznam o úrazu předá zaměstnavatel bez zbytečného odkladu 

oprávněným osobám15). 
(2) Vzor záznamu o úrazu je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

7 
V případě smrtelného pracovního úrazu zašle zaměstnavatel záznam o úrazu 

nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl, 
Průběžně - 

BT, jednatel, 
I.A. 



 

s.r.o. 

 Vodařská 7, 619 00 Brno – Horní Heršpice  

 

116 

DRUH ČÍSLO NÁZEV § ČINNOST 
ČETNOST, 
TERMÍN 

ZÁZNAM, 
DOKLAD 

PROVÁDÍ 

a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, 
b) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo 
právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní 

působnosti, 
c) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo 

technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu, 
d) zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený 

zaměstnanec pojištěn, 
e) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro 

případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 
 

495/2001 

kterým se stanoví rozsah a bližší 
podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků 

3 

(1) Ochranné prostředky musí 
a)  být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich 

používání nesmí představovat další riziko, 
b) odpovídat podmínkám na pracovišti, 

c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců, 
d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců. 

(2)   Tam,  kde  přítomnost  více  než  jednoho  rizika  vyžaduje,  aby 
zaměstnanci  používali  současně  více  ochranných prostředků, musí být 

tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné. 
(3)  Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. 

Používání  ochranných  prostředků  více  zaměstnanci  je  možné pouze v 
případě,  že  byla  učiněna  opatření, která zamezí ohrožení přenosnými 

chorobami. 
(4) Způsob, podmínky  a  dobu používání ochranných prostředků stanoví 

zaměstnavatel  na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, 
charakteru  a  druhu  práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem 

těchto ochranných prostředků. 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

4 

(1)  Při  hodnocení  rizik pro výběr a použití ochranných prostředků se 
postupuje zejména podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení. 

(2)  Při výběru ochranných prostředků se postupuje zejména podle příloh 
č. 2 a 3 k tomuto nařízení. 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

5 

(1)  K  předcházení  vzniku  a  šíření  infekčních  onemocnění poskytne 
zaměstnavatel  dezinfekční  prostředky.  Za  dezinfekční  prostředky se 

považují též ochranné masti s dezinfekčním účinkem. 
Průběžně - 

BT, jednatel, 
I.A. 

(2)  Zaměstnancům,  kteří  přicházejí  do  styku  s  látkami, jež mohou 
způsobit  podráždění  pokožky  nebo  znečištění  zaměstnance,  poskytne 

zaměstnavatel  podle  druhu  látky  mycí  a čisticí prostředky, jejichž 
doporučené  množství  je  uvedeno  v  příloze  č.  4 k tomuto nařízení, 

případně regenerační krémy a masti. 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 
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378/2001 

Nařízení vlády, kterým se stanoví 
bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a 

nářadí 

 

Zařízení jsou používána v souladu s provozní dokumentací Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

Pracovní prostor umožňuje v okolí zařízení  bezpečný pohyb obsluhy Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

Veškeré formy energií a látek jsou přiváděny a odváděny bezpečným způsobem Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

Zařízení jsou vybavena ochranným zařízením tam, kde jsou zaměstnanci ohroženi 
kontaktem nebo zachycením pohybujícími se částmi pracovního zařízení nebo 

pádu břemene 
Průběžně - 

BT, jednatel, 
I.A. 

Montáž s demontáž zařízení je prováděna podle návodu k obsluze nebo 
bezpečným způsobem 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

jsou zaměstnanci chráněni proti účinkům elektrického proudu Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

je umístění ovládacích prvků v zorném poli zaměstnance a mimo nebezpečné 
prostory 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

jsou ovladače označeny svoji funkcí Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

jsou zařízení vybavena nouzovými vypínači na všech vhodných místech zařízení Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

jsou nouzové vypínače funkční - vypnou nebezpečnou část zařízení od přívodu 
energie 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

jsou používaná zařízení řádně ukotvena, upevněna či jinak zajištěna Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

neohrožuje zařízení zaměstnance hlukem Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

neohrožuje zařízení zaměstnance vibracemi Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

neohrožuje zařízení zaměstnance prachem Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

neohrožuje zařízení zaměstnance či jinými faktory Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

jsou opravy, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení prováděno jen je-li 
zařízení odpojeno od přívodů energií, a pokud to není možné jsou učiněna vhodná 

ochranná opatření 
Průběžně - 

BT, jednatel, 
I.A. 

má obsluha možnost se přesvědčit před spuštěním zařízení o tom, že se v 
nebezpečných prostorech nenachází žádný zaměstnanec 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

má obsluha možnost před spuštěním zařízení vydat zvukový nebo viditelný 
výstražný signál, který by viděli všichni zaměstnanci, kteří by se mohli nacházet v 

nebezpečném prostoru 
Průběžně - 

BT, jednatel, 
I.A. 
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má ochranné zařízení pevnou a odolnou konstrukci proti poškození Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

je ochranné zařízení umístěno v dostatečné vzdálenosti od nebezpečného místa Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

je ochranné zařízení umístěna tak, že nebrání montáži, opravě, údržbě, seřizování 
a manipulaci s čištěním 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

je ochranné zařízení nesnadno odnímatelné Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

omezuje ochranné zařízení výhled na provoz více než je nutné Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

splňuje ochranné zařízení svoji ochrannou funkci Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

má zaměstnavatel zpracován místní bezpečnostní pokyn pro zdvíhání a 
přemisťování břemen 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

má zaměstnavatel zpracován místní bezpečnostní pokyn pro plynulou dopravu 
nákladů 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

má zaměstnavatel zpracován místní bezpečnostní pokyn pro skladovací zařízení 
sypkých hmot 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

má zaměstnavatel zpracován místní bezpečnostní pokyn pro používání pojízdných 
zařízení 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

Nařízení 
vlády 

361/2007 
Nařízení vlády, kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci 

 POUZE INFO Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

362/2005 

Nařízení vlády o bližších 
požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s  nebezpečím pádu z  

výšky nebo do hloubky 

2 

(1)  Toto  nařízení  se  nevztahuje  na  práce  ve výškách a nad volnou 
hloubkou vykonávané při 

a)  hornické  činnosti  a  při činnosti prováděné hornickým způsobem na 
pracovištích  podléhajících  vrchnímu  dozoru podle zvláštního právního 

předpisu, 
b)   provozování   námořních   plavidel   podle   zvláštního   právního 

předpisu, 
c)  provádění  záchranných  a likvidačních prací složkami integrovaného 

záchranného systému, 
d)  přípravě  a  výcviku  složek  integrovaného záchranného systému4) k 

provádění záchranných a likvidačních prací. 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

3 

(1)  Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění 
pádu  zaměstnanců  z  výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí 

nebo  k  jejich  bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a 
zajistí jejich provádění 

a)  na  pracovištích  a  přístupových  komunikacích  nacházejících se v 
libovolné  výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 
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život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, 
zadušením, 

b)  na  všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud 
leží  ve  výšce  nad  1,5  m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi 

volná hloubka přesahuje 1,5 m. 

(2)  Ochranu  proti  pádu  zajišťuje  zaměstnavatel  přednostně  pomocí 
prostředků   kolektivní   ochrany,   kterými   jsou  zejména  technické 

konstrukce,  například  ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná 
lešení,  ohrazení  nebo  sítě  a dočasné stavební konstrukce, například 

lešení nebo pracovní plošiny. 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

(3)  Prostředky  osobní  ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní 
prostředky  proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje 
použití  prostředků  kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků 

kolektivní  ochrany  s  ohledem  na povahu, předpokládaný rozsah a dobu 
trvání  práce  a  počet  dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na 

bezpečnost zaměstnance dostatečné. 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

(4) Ochranu proti pádu není nutné provádět 
a)  na  souvislé  ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 
stupňů,   pokud   pracoviště,  popřípadě  přístupová  komunikace,  jsou 

vymezeny  vhodnou  ochranou proti pádu, například zábranou^6) umístěnou 
ve  vzdálenosti  nejméně  1,5 m od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu 

(dále jen "volný okraj"), 
b)  podél  volných  okrajů  otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v 

jednom směru nepřesahují 0,25 m, 
c)  pokud  úroveň  terénu  nebo  podlahy pracoviště uvnitř objektu leží 

nejméně 0,6 m pod korunou vyzdívané zdi. 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

(5)  Zaměstnavatel  zajistí,  aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, 
jejichž  půdorysné  rozměry  ve  všech  směrech  přesahují 0,25 m, byly 

bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti 
zajištěnými  proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny 

technickým  prostředkem  ochrany  proti  pádu, například zábradlím nebo 
ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, 

jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách 
o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m. 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

(6)  Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že 
jsou při zatížení osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu 
bezpečné  proti  prolomení, případně na nichž toto zatížení není vhodně 
rozloženo  technickou  konstrukcí  (pracovní,  popř. přístupová podlaha 
apod.),  bylo  provedeno zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování místa 
práce  nebo  k  výstupu  není  dovoleno  používat nestabilní předměty a 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 
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předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 

(7)   Práce   ve  výškách  nesmí  být  prováděna,  jestliže  nepříznivá 
povětrnostní  situace,  s  ohledem na použitou ochranu proti pádu, může 

ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. 
Průběžně - 

BT, jednatel, 
I.A. 

(8)  Při  práci  ve  výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně 
nebo   samostatně   musí   být  zaměstnanec  seznámen  s  pravidly  pro 

dorozumívání  mezi  zaměstnanci  na  pracovišti nebo pro dorozumívání s 
vedoucím  zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě 

první  musí  být  poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže 
pokračovat  bezpečným  způsobem,  a  o  přerušení práce musí neprodleně 

informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. 

Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

Vyhlášky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

601/2006 

Vyhláška, kterou se zrušuje 
vyhláška Českého úřadu 

bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o 

bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích, ve 
znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a 

vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se 
mění vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého 

báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o 
bezpečnosti práce na technických 

zařízení při stavebních pracích 

 POUZE INFO Průběžně - BT, jednatel 

601/2006 

Vyhláška, kterou se zrušuje 
vyhláška Českého úřadu 

bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o 

bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích, ve 
znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a 

vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se 
mění vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého 

báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o 
bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích 

 POUZE INFO Průběžně - BT, jednatel 

87/2000 
Vyhláška Ministerstva vnitra, 
kterou se stanoví podmínky 

požární bezpečnosti při svařování a 
 POUZE INFO Průběžně - BT, jednatel 
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nahřívání živic v tavných nádobách 

31/1995 

Vyhláška Českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního, 

kterou se provádí zákon č. 
200/1994 Sb., o zeměměřictví a o 

změně a doplnění některých 
zákonů souvisejících s jeho 

zavedením 

 POUZE INFO Průběžně - BT, jednatel 

22/1989 

Vyhláška Českého báňského úřadu 
ze o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a bezpečnosti provozu při 

hornické činnosti a při činnosti 
prováděné hornickým způsobem v 

podzemí 

 POUZE INFO Průběžně - BT, jednatel 

26/1989 

Vyhláška Českého báňského úřadu 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a bezpečnosti provozu při 
hornické činnosti a při činnosti 

prováděné hornickým způsobem 
na povrchu 

 POUZE INFO Průběžně - BT, jednatel 

48/1982 

Vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce, kterou se 
stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 

 POUZE INFO Průběžně - 
BT, jednatel, 

I.A. 

18/1979 

Vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého 

báňského úřadu, kterou se určují 
vyhrazená tlaková zařízení a 
stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti 

 POUZE INFO Průběžně - BT, jednatel 

19/1979 

Vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého 

báňského úřadu, kterou se určují 
vyhrazená zdvihací zařízení a 
stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti 

 POUZE INFO Průběžně - BT, jednatel 

73/2010 
Vyhláška o stanovení vyhrazených 
elektrických technických zařízení, 

 POUZE INFO Průběžně - BT, jednatel 
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jejich zařazení do tříd a skupin a o 
bližších podmínkách jejich 

bezpečnosti (vyhláška o 
vyhrazených elektrických 
technických zařízeních) 

21/1979 

Vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého 

báňského úřadu, kterou se určují 
vyhrazená plynová zařízení a 
stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti 

 POUZE INFO Průběžně - BT, jednatel 

50/1978 
o odborné způsobilosti v 

elektrotechnice 
 POUZE INFO Průběžně - BT, jednatel 
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ČÍ PARETOVY  DIAGRAMY 

 

22 – Dílčí Paretův diagram pro zařízení staveništízení staveniště 
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Diagram 23 – Dílčí Paretův diagram pro hloubení rýhv diagram pro hloubení rýh 
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 Diagram 24 – Dílčí Paretův diagram pro hloubení šachetv diagram pro hloubení šachet 



 

 

 

 

Diagram 25 –
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– Dílčí Paretův diagram pro zajištění výkopu (roubení)ní výkopu (roubení) 
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26 – Dílčí Paretův diagram pro přemístění výkopkuní výkopku 
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Diagram 27 – Dílčí Paretův diagram pro úpravu podložív diagram pro úpravu podloží 


