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Abstrakt 
 
Aleš Häusler 
 
Systém řízení BOZP 
Diplomová práce  
Ústav metrologie a zkušebnictví, VUT FSI v Brně 
 
 
Diplomová práce se zabývá systémem řízení BOZP v úklidové firmě. Je 
analyzována jak vnitrostátní tak i mezinárodní právní úprava BOZP. Dále je 
proveden rozbor jednotlivých pracovišť a pro ně hodnocení rizik a navržená 
nápravná opatření. Na základě výběru byla přepracována nebo doplněna řídící 
dokumentace pro BOZP. 
 
 
Abstract 
 
Aleš Häusler 
 
OH&SMS 
Diploma Thesis 
Institute of Metrology and Quality Assurance Testing, Brno VUT FSI  
 
 
Diploma thesis is concerned to OH&SMS management system in cleaning 
company. It is analyzed as both national and international legal regulations of 
OH&SMS. Then analysis and risc rating of individual departments and suggestions 
of reformations are done. Based on choice, some supervisory documentation of 
OH&SMS were rewritten and completed. 
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ÚVOD 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je mezivědní obor. Též je 
možné na ni nahlížet jako na souhrn opatření stanovených legislativou nebo 
zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví 
v pracovním procesu. 
 
Součástí problematiky BOZP jsou především: 

- vyhledání a vyhodnocení rizik při práci, 
- kategorizace prací, 
- bezpečnost technických zařízení, 
- ochranné pracovní prostředky, 
- ergonomie, 
- hygiena práce včetně pracovního prostředí. 

 
Velmi častá je spolupráce s oblastmi požární ochrany, pracovním 

lékařstvím, firemní ekologií (odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, příp. i vodní 
hospodářství) a krizovým managementem. 
 

Firma Aleš Häusler – LESK SERVIS podniká v oblasti úklidového servisu 
od roku 1994. Je čistě regionální a převážně provádí úklid na katastru města 
Jihlavy. V dnešní době se jedná o stabilní firmu se zkušenými pracovníky  
specializující se na úklid kanceláří a výrobních prostor. Je držitelem certifikátů 
QMS a EMS z roku 2005.  

Také spolupracuje se společností CHEMOTEX Děčín, a.s. při uvádění 
nových čistících přípravků na trh.  
 

Cílem této diplomové práce je analýza rizik, která doposud byla 
vypracována všeobecně a ne pro každé pracoviště. Dále je to návrh řídící 
dokumentace.  
 
Dílčí cíle této práce: 
 
 - Výběr z vnitrostátní právní úpravy BOZP 
 - Výběr z mezinárodní legislativy 
 - Rozbor jednotlivých pracovišť 
 - Analýza rizik 
 - Návrh řídící dokumentace 
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1 FIRMA ALEŠ HÄUSLER – LESK SERVIS 
 

Firma vznikla v roce 1994 v Jihlavě na základě zjištění poptávky po 
službách, jako např. úklidové práce. Po vyřízení živnostenského listu na úklidové 
služby se začalo jednat s potencionálními zákazníky a během jednoho měsíce 
získala své první zakázky (základní škola a několik drobných provozoven), na 
kterých se podílelo pět stálých zaměstnanců.  
 

Obrázek 1. Logo firmy 
 

 
 

 
Základní jmění firmy bylo v tehdejší době 12.000,- Kč. Úsilím a jednáním s 

dalšími zákazníky se firma začala úspěšně rozšiřovat (úklid posádky AČR, úklidy 
po rekonstrukcích budov, úklidy novostaveb) až do dnešní doby, kdy firma uklízí 
41 zákazníků tj. 78 240 m2 denně, má 120 zaměstnanců a dále půjčovnu čistících 
strojů. V kraji Vysočina, kde působí svojí činností, je vůbec největší českou firmou 
s nejširší nabídkou prací.  
 
 Postupem času se firma začala specializovat pouze na úklid výrobních hal, 
kanceláří a pro některé stavební firmy dodnes zajišťuje úklid po jejich pracech. 
Dále spolupracuje s externími firmami, které najímá na některé speciální úklidové 
práce, např.: horolezci – mytí oken, opláštění výškových budov, aj.  
 
 Přelom v podnikání nastal v roce 1996, kdy firma vyhrála výběrové řízení na 
zajištění úklidu u společnosti BOSCH Diesel Jihlava. Zkušenosti z plnění vysokých 
požadavků úklidu pro tuto společnost se začaly aplikovat i u jiných firem k jejich 
velké spokojenosti. V roce 2003 bylo nařízeno vedením společnosti BOSCH, že 
firmy, které zajišťují nějaký servis, musí být certifikovány. To se firmě AH-LS 
povedlo o 2 roky později, kdy v červnu 2005 získala certifikáty QMS a EMS. Ke 
konci roku 2006 provádělo úklid společnosti BOSCH 190 zaměstnanců 
v třísměnném provozu. K zajištění úklidu od 1.1. 2007 byla vybrána německá firma 
DWI. 
 
 V červnu 2008 usiluje firma o získání certifikátu dle specifikace OHSAS. 
Důvody jsou následující: mít systém BOZP pod kontrolou, zlepšení podmínek 
bezpečnosti, snižování úrazovosti a rizik, zvýšení konkurenceschopnosti a 
dobrého jména firmy. 
 
1.1  Významní zákazníci 
 
GEO-ING Jihlava, s.r.o., Znojemská 78, Jihlava 
JIPOCAR Jihlava, Rantířovská 284, Jihlava 
KRONOSPAN CR, spol. s r.o., Na Hranici 6, Jihlava 
MOTORPAL a.s., Tovární 1, Jihlava 
TCHIBO, s.r.o., Pávovská 75, Jihlava 
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1.2 Politika jakosti  a EMS 
 

Filozofie, strategie a praktické postupy vedení firmy jsou zárukou zajištěné 
budoucnosti a prosperity. Důležitými ukazateli firmy jsou kvalita poskytovaných 
služeb, spokojenost zákazníků, ochrana životního prostředí a spokojenost 
zaměstnanců.  

 
Pro splnění těchto cílů vedení firmy vytyčilo tyto zásady: 
 
- nejdůležitější zásadou politiky je maximální uspokojování potřeb našich 
zákazníků, včetně jejich požadavků na ochranu životního prostředí, zjišťování 
jejich přání, budoucích potřeb a těmto podřizovat veškeré činnosti naší firmy, 
 
- cílem firmy musí být neustálé zlepšování našich služeb v oblasti úklidových prací 
a tím vytváření předpokladů pro udržení našich zákazníků, 
 
- nabídkou co nejkomplexnějších služeb reagovat na jejich potřeby a potřeby trhu, 
 
- úspěch firmy je založen především na stabilizovaném pracovním kolektivu. Jejich 
plné zapojení umožňuje využití jejich schopností ve prospěch firmy, ochrany 
životního prostředí a zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví při práci, 
 
- zvyšovat hospodárnost za neustálého snižování rizik pro životní prostředí a 
bezpečnost práce, 
 
- veškerá rozhodnutí musí být založena na dodržování platné legislativy v oboru 
podnikání a analýze ověřených údajů a skutečností, 
 
- ve vztahu k životnímu prostředí vycházet z platné legislativy, jejímž cílem je 
snižování ekologické zátěže pro životního prostředí, 
 
- v oblasti úklidových prací je naší zásadou používání ekologicky šetrné chemie, 
 
- ovlivňovat i naše zákazníky a dodavatele ke zvýšené ochraně životního 
prostředí, 
 
- plánovat a systematicky realizovat hospodárná a preventivní opatření v oblasti 
spotřeby energie, zejména pak nebezpečných chemických látek a přípravků, 
 
- vytvářet potřebné finanční zdroje pro kontrolu environmentálních dopadů a 
předcházet vzniku havarijních situací, se snahou o využití nejlepších dostupných 
technologií, 
 
- otevřenost vůči veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí. 
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2 VÝBĚR Z VNITROSTÁTNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY BOZP 
 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je součástí jakékoliv pracovní 
činnosti a je ovlivněna charakterem práce a pracovními podmínkami. Zahrnuje 
soubor opatření k ochraně života a zdraví zaměstnanců a k zabezpečení 
materiálních hodnot před poškozením během pracovního procesu. 
 
BOZP je velmi širokou oblastí, ve které se prolínají: 

- zájmy a potřeby k ochraně lidského zdraví 
- zájmy společensko-ekonomické 
- zájmy pracovně právní 
 
BOZP je rozsáhlý komplex, který zahrnuje technická, technologická, 

organizační a jiná opatření. Důležitým nástrojem k zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce je však právo, a to zejména právo pracovní, které je všem 
částem zmíněného komplexu BOZP nadřazeno tím, že stanoví základní 
legislativní pravidla pro realizaci nezbytných opatření k zajištění ochrany práce a 
pracovních podmínek. 
 
V právním smyslu chápeme BOZP jako souhrn práv a povinností: 

- účastníků pracovněprávních a obdobných vztahů směřující k zajištění   
  bezpečné a zdraví neohrožující práce, 
- orgánů pověřených dozorem nad BOZP. 

 
 

2.1 Zákoník práce 
 
 Zákoník práce je páteří současné právní úpravy bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v ČR. 
 
 Ustanovení upravující povinnosti zaměstnavatelů v zákoníku práce 
vycházejí z požadavků Směrnice Rady ES O zavádění opatření směřujících ke 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci 89/391/EEC, ve 
znění Směrnice 91/383/EEC (rámcová směrnice) a dalších ji doplňujících směrnic. 
Rámcová směrnice stanoví základní zásady pro vytvořeni systému ochrany života, 
zdraví a bezpečnosti práce zaměstnanců. Zdůrazňuje zejména povinnost 
zaměstnavatele vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k ochraně 
zaměstnanců, spolupráci mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, působení zástupců 
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, informace, školení, výcvik a lékařský 
dohled, zásady prevence rizik. Další směrnice stanovují povinnosti a zdravotní 
požadavky ve vztahu ke konkrétním rizikovým faktorům pracovního prostředí a ke 
specifickým činnostem. 
 

V tomto smyslu zákoník práce komplexně řeší odpovědnost 
zaměstnavatele za stav pracovních podmínek a pracovního prostředí, otázky 
prevence rizik souvisejících s výkonem práce. Uzákoňuje požadavky na 
bezpečnostní značky a signály, stanovuje zákonný rámec a meze právní úpravy 
bezpečnostních a hygienických požadavků na pracoviště a pracovní zařízení. 
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Stanovuje požadavky na faktory nepříznivě ovlivňující zdraví, včetně rizikových 
prací a kontrolovaných pásem. 
 

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 
zaměstnanců s ohledem na všechna rizika možného ohrožení jejich života a 
zdraví a je určeno, na koho se tato povinnost vztahuje a kdo za plnění úkolů 
plynoucích z této odpovědnosti zaměstnavatele odpovídá. To platí přiměřeně i pro 
zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje, nebo fyzickou osobu, 
která podniká podle zvláštního předpisu a nikoho nezaměstnává, nebo 
spolupracujícího manžela nebo dítě výše uvedených osob. 
 
Prováděcí předpisy k zákoníku práce vztahující se k BOZP jsou v příloze A. 
 

Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance jsou uvedeny 
v zákoníku práce Část 5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Hlava 2 [6]. 
 
2.1.1 Povinnosti zaměstnavatele 
 
§ 103 
 

1) Zaměstnavatel je povinen -  
a) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž 

náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, 
b) informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná 

práce zařazena; kategorizaci prací upravuje zvláštní právní předpis, 
c) zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem 

vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, kteří se 
podrobili zvláštnímu očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze, 

d) sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje 
pracovnělékařskou péči a jakým druhům očkování a jakým pracovnělékařským 
prohlídkám a vyšetřením souvisejících s výkonem práce jsou povinni se podrobit, 
umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v 
rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného 
orgánu ochrany veřejného zdraví, 

e) nahradit zaměstnanci, který se podrobí pracovnělékařské prohlídce, 
vyšetření nebo očkování podle písmene d) případnou ztrátu na výdělku, a to ve 
výši průměrného výdělku, popřípadě ve výši rozdílu mezi náhradou mzdy nebo 
platu podle § 192 nebo nemocenským a průměrným výdělkem, 

f) zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na 
dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce 
k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané 
práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, zejména 
formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu 
před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště, 

g) zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce 
na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace 
a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých 
opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace 
fyzických osob v případě mimořádných událostí, 
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h) jestliže při práci přichází v úvahu expozice rizikovým faktorům 
poškozujícím plod v těle matky, informovat o tom zaměstnankyně. Těhotné 
zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí a zaměstnankyně-matky do konce 
devátého měsíce po porodu je dále povinen seznámit s riziky a jejich možnými 
účinky na těhotenství, kojení nebo na jejich zdraví a učinit potřebná opatření, 
včetně opatření, která se týkají snížení rizika psychické a fyzické únavy a jiných 
druhů psychické a fyzické zátěže spojené s vykonávanou prací, a to po celou 
dobu, kdy je to nutné k ochraně jejich bezpečnosti nebo zdraví dítěte, 

i) umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v 
souvislosti se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

j) zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci, 
k) nepoužívat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou 

zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví a jehož použití by 
vedlo při zvyšování pracovních výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví 
zaměstnanců, 

l) zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními 
právními předpisy. Informace a pokyny je třeba zajistit vždy při přijetí 
zaměstnance, při jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, 
změně pracovního prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, 
technologie a pracovních postupů. O informacích a pokynech je zaměstnavatel 
povinen vést dokumentaci. 

2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a 
ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které 
doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají 
jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do 
styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána a soustavně vyžadovat a 
kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první zaměstnavatel zajistí při 
nástupu zaměstnance do práce, a dále 

a) při změně 
      1. pracovního zařazení, 
      2. druhu práce, 

b) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních 
prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů, 

c) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci. 

3) Zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních 
předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování 
znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li 
to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně 
opakováno; v případech uvedených v odstavci 2 písm. c) musí být školení 
provedeno bez zbytečného odkladu. 

4) Zaměstnavatel je povinen těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, 
které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu 
přizpůsobovat na pracovišti prostory pro jejich odpočinek. 

5) Zaměstnavatel je povinen pro zaměstnance, který je osobou se 
zdravotním postižením, zajišťovat na svůj náklad technickými opatřeními, zejména 
potřebnou úpravu pracovních podmínek, úpravu pracovišť, zřízení chráněných 
pracovních míst a dílen, zaškolení nebo zaučení těchto zaměstnanců  a zvyšování  
jejich kvalifikace při výkonu jejich pravidelného zaměstnání. 
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2.1.2 Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech 
z povolání 
 
§ 105 
 

1) Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit 
příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní 
stav zaměstnance dovoluje, svědků, a za účasti odborové organizace nebo 
zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů 
neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku 
pracovního úrazu. O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele 
zaměstnavatel podle věty první bez zbytečného odkladu uvědomí zaměstnavatele 
úrazem postiženého zaměstnance, umožní mu účast na objasnění příčin a 
okolností vzniku pracovního úrazu a seznámí ho s výsledky tohoto objasnění. 

2) Zaměstnavatel vede v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi 
nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní 
neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny. 

3) Zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech 
pracovních úrazech, jejichž následkem došlo 

a) ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní 
dny, nebo 

b) k úmrtí zaměstnance. 
Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá zaměstnavatel postiženému 
zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným 
příslušníkům. 

4) Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu 
stanoveným orgánům a institucím. 

5) Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních 
úrazů. 

6) Zaměstnavatel vede evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc 
z povolání, která vznikla na jeho pracovištích, a uplatní taková opatření, aby 
odstranil nebo minimalizoval rizikové faktory, které vyvolávají ohrožení nemocí 
z povolání nebo nemoc z povolání. 
 7) Vláda stanoví nařízením způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 
 
 
2.1.3 Práva a povinnosti zaměstnance 
 
§ 106 
 

1) Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu 
před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná. 

2) Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za 
to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, 
popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné 
posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. 
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3) Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného 
a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním 
stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

4) Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní 
bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se 
bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost 
základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků 
zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a 
trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Zaměstnanec je 
povinen 

a) účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí, 
 b) podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním 
stanoveným zvláštními právními předpisy, 
 c) dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se 
zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele, 
 d) dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené 
pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a 
ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu, 
 e) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na 
pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, 
nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na 
pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také 
nekuřáci. Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, 
kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se 
sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je 
součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno,
 f) oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a 
závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným 
způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména 
hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady 
nebo poruchy technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich 
zamezení, 
 g) s ohledem na druh jím vykonávané práce se podle svých možností 
podílet na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým 
přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů, 

h) bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci 
svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného 
zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a 
spolupracovat při objasňování jeho příčin,  
 i) podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně 
určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných  
návykových látek. 
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2.1.4 Rámcový přehled povinností zaměstnavatele v BOZP 
 
  1) zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců s ohledem na rizika 
  2) vyhledávat zdroje rizik, přijímat opatření k jejich odstranění 
  3) zajišťovat péči o zdraví zaměstnanců 
  4) poskytovat informace zaměstnancům o BOZP  
  5) zajišťovat školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP 
  6) zajišťovat dodržování zákazu kouření na pracovištích 
  7) zajišťovat zvláštní pracovní podmínky pro ženy, mladistvé a zaměstnance se  
      změněnou pracovní schopností 
  8) poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky 
  9) umisťovat bezpečnostní značky a zavádět signály, poskytující informace o   
      BOZP 
10) vyšetřovat příčiny pracovních úrazů, evidovat a hlásit pracovní úrazy, přijímat   
      opatření proti opakování pracovních úrazů 
11) zajistit prostorové a konstrukční uspořádání a vybavení pracovišť se zřetelem  
      na bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci 
12) zajistit z hlediska BOZP vhodnost používaných strojů, technických zařízení,  
      dopravních prostředků, přístrojů a nářadí 
13) zajistit vyloučení nebo alespoň omezení rizikových faktorů pracovních  
      podmínek 
14) organizovat práci a stanovit a provádět pracovní postupy tak, aby byly   
      dodrženy zásady bezpečného chování na pracovištích 
 
 
2.1.5 Rámcový přehled povinností zaměstnanců v BOZP 
 
  1) podílet se na vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí 
  2) dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost a zdraví 
  3) znát a dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP 
  4) řídit se informacemi zaměstnavatele 
  5) účastnit se školení 
  6) podrobovat se lékařským prohlídkám 
  7) dodržovat stanovené pracovní postupy, zásady bezpečného chování 
  8) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky 
  9) oznamovat nedostatky a závady ohrožující BOZP 
10) upozorňovat na hrozící škodu a zakročit proti hrozící škodě 
11) prohlubovat si kvalifikaci k výkonu práce 
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2.2 Zákon o ochraně veřejného zdraví 
 
 Zákon o ochraně veřejného zdraví je páteří současné právní úpravy 
ochrany a podpory veřejného zdraví. 
 

Ochrana a podpora veřejného zdraví je souhrn činností a opatření k 
vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření 
infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, nemocí souvisejících s prací 
a jiných významných poruch zdraví a dozoru nad jejich zachováním. 
 
Péče o životní a pracovní podmínky zahrnuje zejména: 

- hygienické požadavky na pitnou vodu a na výrobky přicházející do    
  přímého styku s pitnou a surovou vodou, chemické látky a chemické  
  přípravky a vodárenské technologie, 
- hygienické požadavky na koupaliště a sauny, 
- hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních a školských  
  zařízení a zotavovacích akcí, 
- hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení závodní  
  preventivní péče a ústavů sociální péče, 
- hygienické požadavky na výkon činností epidemiologicky závažných a  
  předpoklady pro výkon takových činností, 
- hygienické požadavky na předměty běžného užívání 
- ochranu před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením, 
- ochranu zdraví při práci, 
- předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění. 

 
Prováděcí předpisy k zákonu o ochraně veřejného zdraví vztahující se k BOZP 
jsou v příloze B. 
 
 
2.3 Listina základních práv a svobod 
 
 V Listině základních práv a svobod 2/1993 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů je zakotveno ohledně BOZP následující: 
 
- zaměstnanci mají právo na uspokojivé pracovní podmínky 
- ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu   
  zdraví při práci a zvláštní pracovní podmínky 
- mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v   
  pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání 
- ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a  
  odpovídající zdravotní podmínky 
- každý má právo na ochranu zdraví 
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2.4 Další důležité zákony vztahující se k BOZP 
 
 Všechny zákony, nařízení vlády a vyhlášky jsou zákoníkem práce 
považovány za Právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP. 
 

Právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP jsou předpisy na ochranu života 
a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, předpisy o bezpečnosti 
technických zařízení a normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o 
požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, 
radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými 
látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a 
zdraví. Pokyny k zajištění BOZP jsou konkrétní pokyny dané zaměstnanci jeho 
nadřízenými. 
 
 Ve výčtu právních předpisů, které upravují otázky týkající se ochrany života 
a zdraví, mají významné místo specifické zákony, zejména: 
 
- Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o 
změně některých zákonů 
- Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 
(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
- Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o 
okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s 
tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných 
havárií), ve zněni pozdějších předpisů 
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů 
- Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k 
řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
- Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 
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3 VÝBĚR Z MEZINÁRODNÍ LEGISLATIVY 
 
 
3.1 Úmluvy Mezinárodní organizace práce 
 

MOP byla založena v roce 1919 a je jednou z nejdůležitějších odborných 
mezinárodních organizací přidružených k OSN. V současné době patří k největším 
mezinárodním organizacím, jejímž hlavním cílem je pomáhat zajistit světový mír, 
který může spočívat jen na základě sociální spravedlnosti. Úlohou MOP je usilovat 
o zlepšení takových pracovních podmínek, které znamenají nespravedlnost a 
strádání pro mnoho lidí. 
 

MOP je založena na tripartitním principu: jejími členy jsou vlády a jsou v ní 
zastoupeny i organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců, které se zúčastňují 
jednání stejnou měrou jako zástupci vlád. 
 
MOP má podle vlastní ústavy usilovat zejména o: 

- svobodu sdružování, vyplácení mzdy odpovídající rozumnému životnímu   
  standardu a stejné mzdy za stejnou práci 
- regulaci pracovní doby stanovením maximální délky pracovního dne a  
  týdne, ochranu žen, mládeže a děti v pracovním procesu, ochranu  
  zaměstnanců před úrazy, nemocemi z povolání, účinný systém inspekce  
  práce zaručující dodržování zákonů a ostatních předpisů vydávaných na  
  ochranu zdraví a života při práci 
- starobní a invalidní důchody, ochranu zájmů zaměstnanců pracujících v  
  cizině, boj proti nezaměstnanosti, o organizaci odborného a technického  
  vyučování a jiná obdobná opatření 

 
Tyto zásady se promítají do mezinárodních úmluv a doporučení. Úmluvy a 

doporučení MOP představuji základní mezinárodní normy v oblasti pracovních 
vztahů. Mezinárodní úmluvy jsou mezinárodní dohody, které stanovují zejména 
cíle státní politiky BOZP a pracovní normy. Úmluvy jsou normy, které se po 
ratifikaci stávají pro členský stát závazkem. Mezinárodní doporučení nemají 
závaznou podobu, není nutné je ratifikovat. Doporučení většinou konkretizují 
metody, kterými je možné dosáhnout cílů nebo norem stanovených úmluvou. 
 
 
3.1.1 Výběr ratifikovaných úmluv MOP vztahujících se k BOZP 
 
90 o noční práci mladistvých v průmyslu (č. 460/1990 Sb.) 
115 ochrana proti záření (č. 465/1990 Sb.) 
120 o hygieně v obchodech a kancelářích (č. 403/1991 Sb.) 
123 o minimálním věku pro práci pod zemí v dolech (č. 507/1990 Sb.) 
124 o lékařských prohlídkách mladistvých pracujících pod zemí (č. 25/1981 Sb.) 
130 o léčebně preventivní péči a dávkách v nemoci (č. 537/1990 Sb.) 
139 o předcházení a kontrole nebezpečí z povolání způsobených  
           karcinogenními látkami a činiteli (č. 408/1991 Sb.) 
148 o ochraně pracovníků proti nebezpečím z povolání způsobeným  
           znečištěním vzduchu, hlukem a vibracemi na pracovištích (č. 444/1991 Sb.) 
159 o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidů (č. 72/1985 Sb.) 
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161 o závodních zdravotních službách (č. 145/1988 Sb.) 
167 bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve stavebnictví (č. 433/1991 Sb.) 
 
 
3.1.2 Mezinárodní závazek ČR v oblasti BOZP 
 

Mezinárodní závazek ČR je Úmluva o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o 
pracovním prostředí(155) (č. 20/1989 Sb.) 

 
Zakotvuje zásady vnitrostátní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců, opatření na národní úrovni a opatření na úrovni podniků. Upravuje 
právo zaměstnanců na BOZP a zlepšování pracovního prostředí. Stát má za úkol 
vypracovat příslušné zákony a předpisy a jejich dodržování kontrolovat systémem 
inspekce práce. Cílem politiky BOZP je předcházet úrazům a jiným újmám na 
zdraví, které vznikají v důsledku nebo v souvislosti s prací. Smyslem politiky 
BOZP je určit způsoby činnosti státu (možnosti a nástroje) potřebné k dosažení 
uspokojivého stavu v ochraně pracovníků a pracovního prostředí. Politika má 
vymezit příslušné úkoly a povinnosti státní správy, zaměstnavatelů, zaměstnanců 
a jiných zúčastněných osob s přihlédnutím ke stavu vnitrostátní legislativy. 

 
Uskutečňování státní politiky nemůže zabezpečovat jen stát, ale je nutné, 

aby se na její realizaci podíleli rovněž zaměstnavatelé a zaměstnanci. Podle 
úmluvy se má zajistit, aby se ve vhodných intervalech prověřoval stav bezpečnosti 
a zdraví pracovníků. Dohled nad dodržováním právních předpisů o BOZP a o 
pracovním prostředí se má zajistit vhodnou a přiměřenou soustavou inspekce 
vybavenou příslušnými kompetencemi. 
 

Úmluva dále stanoví, že je třeba vyžadovat od zaměstnavatelů, aby 
vytvářeli bezpečné a zdraví neohrožující podmínky pro výkon práce.  

Pracoviště, stroje, zařízení a postupy, které podléhají kontrole 
zaměstnavatelů, nesmí ohrožovat bezpečnost a zdraví zaměstnanců.  

Chemické, fyzikální a biologické činitele a látky, které podléhají kontrole 
zaměstnavatelů, nesmí ohrožovat zdraví zaměstnanců, pokud je zajištěna vhodná 
ochrana. 
  Zaměstnavatelé musí poskytovat v případě potřeby vhodné pracovní oděvy 
a ochranné pracovní prostředky, aby se předcházelo ohrožení z úrazů nebo 
účinků škodlivých pro zdraví.  

Zaměstnavatelé musí učinit, pokud je třeba, opatření umožňující čelit 
nenadálým případům a nehodám, včetně prostředků dostačujících ke zvládnutí 
první pomoci.  

Pracovník okamžitě oznámí svému bezprostřednímu nadřízenému každou 
situaci, o níž se může právem domnívat, že představuje bezprostřední a vážné 
ohrožení pro jeho život nebo jeho zdraví, a zaměstnavatel, dokud nesjedná 
nápravu, pokud je jí třeba, nemůže požadovat na pracovnících, aby pokračovali v 
práci za okolností, kdy trvá bezprostřední a vážné nebezpečí pro život nebo 
zdraví. 

Opatřeni týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nesmí být 
spojena s žádnými výlohami pro pracovníky. 
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3.2 Dokumenty OSN 
 
 
3.2.1 Všeobecná deklarace lidských práv 
 

Každý má právo na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky. 
 
 
3.2.2 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 
 

Každý má právo na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky, které 
zajišťují např. spravedlivou odměnu za práci, právo na odpočinek, na zotavení po 
práci, právo na bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní podmínky. 
 
 
3.3 Dokumenty Rady Evropy 
 
3.3.1 Evropská sociální charta 
 

Všichni pracovníci mají právo na spravedlivé pracovní podmínky. 
Všichni pracovníci mají právo na bezpečné a zdravotně nezávadné 

pracovní podmínky. 
Děti a mladé osoby mají právo na zvláštní ochranu před fyzickými a 

morálními riziky, kterým jsou vystaveny. 
Zaměstnané ženy v případě mateřství a ostatní zaměstnané ženy, pokud je 

to vhodné, mají právo na zvláštní ochranu ve své práci. 
Osoby zdravotně postižené mají právo na odborný výcvik, rehabilitaci a 

sociální readaptaci bez ohledu na původ a povahu jejich postižení. 
 
 
3.4 Evropská agentura BOZP 
 
 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci byla založena 
nařízením z 18. 7. 1994 (č. 2062/94). Sídlo má v Bilbau ve Španělsku. Cílem 
agentury je zajišťovat orgánům Společenství a členským státům vědeckotechnické 
a ekonomické informace k využití v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
aby tak podporovala zlepšení v této oblasti, zvláště pracovních podmínek, jak to 
vyžaduje Smlouva o ES i akční programy týkající se zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti. 
 
 Ke splnění tohoto cíle plní agentura následující úkoly: 
a) shromažďovat a rozšiřovat technické, vědecké a ekonomické informace 
b) sbírat technické, vědecké a ekonomické informace k výzkumům v oblasti BOZP  
c) podporovat spolupráci a výměnu informací a zkušeností mezi členskými státy  
    včetně informací o výcvikových programech 
d) organizovat konference a semináře a výměny expertů z členských států 
e) dodávat orgánům ES a členským státům objektivně dostupné technické,  
    vědecké a ekonomické informace, které požadují, aby mohly formulovat a       
    provádět rozumnou a efektivní politiku 
f) založit spolupráci s členskými státy a koordinovat systém 
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g) sbírat a učinit přístupnými informace o problematice bezpečnosti práce z a do 
třetích zemí a mezinárodních organizací (WHO, ILO aj.) 
h) zajišťovat technické, vědecké a ekonomické informace o metodách a nástrojích   
    pro provádění preventivních činností 
i) přispívat k rozvoji aktivních programů ES v budoucnosti. 
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4 PRÁVNÍ A JINÉ POŽADAVKY PRO FIRMU AH-LS 
 
 Právní a jiné požadavky jsou uvedeny v příloze C. Platí pro všechny 
zaměstnance. Vedení firmy odpovídá za vedení a aktualizaci legislativních 
požadavků (právní a jiné), které jsou vedeny v samostatném seznamu. Jsou zde 
všechny relevantní právní požadavky (zákony, vyhlášky, NV, apod.). Seznam 
požadavků je přístupný všem vedoucím zaměstnancům na serveru firmy.  
 
 
4.1 Udržování a aktualizace seznamu právních a jiných 
požadavků 
 

Správce dokumentace firmy vede aktuální evidenci legislativních a jiných 
požadavků (zápisem do seznamu právních a jiných požadavků) a minimálně 
jednou za pololetí seznam aktualizuje. Pokud novou schválenou legislativou 
vznikají pro firmu nové povinnosti, správce dokumentace informuje příslušné 
vedoucí zaměstnance, včetně majitele firmy a současně zajistí přenos 
legislativních požadavků do interní dokumentace (SJ, SEMS apod.). 
 

Vlastní aktuální znění legislativy je zajištěno placeným přístupem do 
registru www.esipa.cz . Správce  dokumentace ve spolupráci s PVE a majitelem 
firmy kontrolují i průmět nové legislativy do registru aspektů a v případě potřeby jej 
aktualizují.  
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5 ROZBOR JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ 
 
 Rozbor firmy je prováděn kvůli identifikaci rizik na jednotlivých pracovištích. 
Níže jsou popsána všechna pracoviště, kde firma působí svojí činností.  
 
 
5.1 Kanceláře firmy 
 
 Kanceláře firmy se nacházejí v objektu firmy GEO-ING. Probíhá zde 
veškerá administrativní činnost, školení vedoucích pracovníků a příjem nových 
zaměstnanců. 
 
 
5.2. Sklady 
 
 Firma vlastní dva sklady. Jeden na NCHLP a druhý na materiálové 
zabezpečení.  Pro provozy skladů je vypracován provozní řád skladu dle              
ČSN 26 9030. 
 
 Sklad NCHLP se nachází v objektu OHES Jihlava. Skladují se zde veškeré 
NCHLP, které firma potřebuje pro svojí činnost. Každá NCHLP má svůj 
bezpečnostní list, který je dostupný na každém pracovišti, kde firma zajišťuje úklid. 
NCHLP jsou od dodavatelů dodávány většinou v 50, 10, 5 a 1 litrových barelech 
(ve speciálních případech jiné objemy).  Ve  skladu  probíhá  stáčení  přípravků  z  
50-ti litrových barelů. Ty jsou přelévány do jiných 50-ti litrových, vybavených  
výpustným kohoutem. Stáčí se do 10-ti litrových kanystrů, které jsou řádně 
označeny etiketou dle legislativy. Etikety se podle potřeby průběžně vyměňují. 
Kanystry se používají pouze pro určenou NCHLP a svážejí se zpět z pracovišť 
prázdné k opětovnému naplnění. 
 
 Sklad materiálového zabezpečení je v areálu firmy Motorpal. Skladuje se 
zde veškeré vybavení a provádějí se zde opravy vybavení . Sklad má dvě 
místnosti. V první se skladuje úklidová technika jako smetáky, mopy, úklidové 
vozíky, vysavače aj. V druhé papírové ručníky a toaletní potřeby. 
Sklady slouží pouze k účelům předem stanoveným. Nelze skladovat NCHLP ve 
skladu materiálu a obráceně z důvodu prevence závažné havárie, proto jsou 
vypracovány dva provozní řády. 
 
Seznam čistících prostředků je uveden v příloze D a provozní řády v příloze E. 
 
 
5.3 Převoz NCHLP 
 
 NCHLP jsou převáženy v dodávce VW Transporter, jejíž vnitřní prostor je 
přizpůsoben tak, aby se maximálně předešlo  převrhnutí a následnému úniku 
NCHLP, např.: rovná podlaha, umístění úchytů na bocích vozu k zajištění nákladu. 
Přípravky se převážejí pouze ze skladu do míst, kde se zajišťuje úklid.  
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5.4 Úklidové místnosti 
 
 Tyto prostory jsou v místech firem, u kterých je prováděn úklid. Jedná se o 
místnosti, kde jsou NCHLP a veškeré vybavení potřebné k zajištění úklidu. Tam, 
kde je to možné, jsou NCHLP zvlášť. Množství čistících přípravků je takové, aby 
byl zajištěn pravidelný úklid po dobu jednoho pracovního týdne.  
 
 
5.5 Uklízené prostory 
  

Jedná se pouze o kancelářské prostory, výrobní haly a sklady. Některá 
přání zákazníků si žádají najmutí externích firem, které mají k danému účelu 
proškolené a zkušené pracovníky. Je to například mytí oken a opláštění budov za 
pomoci horolezců nebo vysokozdvižné plošiny. Tyto firmy mají vypracovány svoje 
bezpečnostní pokyny a v případě zranění pracovníka nenese firma AH-LS za toto 
zodpovědnost. Děje se tak na základě smluv o dílo uzavřených oběma stranami. 
Při těchto pracech je vždy přítomen vedoucí pracovník úklidu, který řídí průběh 
práce. 
 

 
 

Obrázek 2. Mycí automat 
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Obrázek 3. Kancelářské prostory – úklid 
 

 
      

 
 
 

Obrázek 4. Výrobní prostory - úklid 
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Obrázek 5. Uklízečka 
 

 
 

Obrázek 6. Sklad NCHLP 
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Obrázek 7. Stáčecí barely 
 

 
 

Obrázek 8. Stáčecí barel – detail 
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6 ANALÝZA RIZIK 
 

Riziko je historický výraz, pocházející údajně ze 17. století, kdy se objevil v 
souvislosti s lodní plavbou. Výraz „risico“ pochází z italštiny a označoval úskalí, 
kterému se museli plavci vyhnout. Následně se tím vyjadřovalo „vystavení 
nepříznivým okolnostem“. Ve starších encyklopediích najdeme pod tímto heslem 
vysvětlení, že se jedná o odvahu či nebezpečí, případně, že „riskovat“ znamená 
odvážit se něčeho. Teprve později se objevuje i význam ve smyslu možné ztráty. 
Dnes již víme, že nebezpečí představuje něco poněkud jiného a v teorii rizika 
souvisí s hrozbou. Podle dnešních výkladů se rizikem obecně rozumí nebezpečí 
vzniku škody, poškození, ztráty či zničení, případně nezdaru při podnikání.  
 

Prvním krokem procesu snižování rizik je přirozeně jejich analýza. Analýza 
rizik je obvykle chápána jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich 
uskutečnění a dopadu na aktiva, tedy stanovení rizik a jejich závažnosti. 
Navazující činností je řízení rizik (management rizik). 
 
 
6.1 Postup analýzy rizik  
  

Smyslem celého postupu je získat přehled o rizicích v celém pracovním 
systému a to tím, že provedeme hodnocení rizik postupně na jednotlivých 
pracovištích, pracovních místech a prostorech (uvnitř budovy a v areálu podniku). 
Dosažené hodnoty pak charakterizují rozložení rizik v celém pracovním systému a 
umožňují vytipovat ta nejzávažnější , na která by se měl zaměstnavatel soustředit 
v prvé řadě. 
 
Postup: 
 
1) Vymezení pracovního systému, kde budeme provádět hodnocení rizik. 
2) Vyhledání (identifikace) nebezpečí. 
3) Stanovení / ocenění rizik. 
4) Hodnocení rizik. 
5) Odstranění / omezení rizik (tzn. přijetí opatření k odstranění nebo omezení   
    rizik). 
6) Pravidelné hodnocení rizik. 
7) Projednání zjištěných rizik se zaměstnanci. 
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6.2 Identifikace nejzávaznějších rizik na pracovištích 
 
 V tabulce 1 a 2 jsou popsány nejzávažnější a nejčastěji se vyskytující rizika 
na všech pracovištích. Je to prováděno z důvodu, aby se zjistilo,  které  pracoviště  
je nejnebezpečnější, a na které se ve firmě jako první zaměřit. 
 
 

Tabulka 1. Identifikace nejzávažnějších rizik na pracovištích 

+…možné riziko 

Riziko/Pracoviště 
K

an
ce

lá
ře

 

fir
m

y 

Sk
la

dy
 

Př
ev

oz
 

N
C

H
LP

 

Ú
kl

id
ov

é 

m
ís

tn
os

ti 

K
an

ce
lá
ře

 

- ú
kl

id
 

Vý
ro

bn
í 

pr
os

to
ry

 - 

Náhodné požití NCHLP  +  +   

Pád břemene  + + + + + 

Poleptání  +  +  + 

Popálení  +  +  + 

Poškození pohybového ústrojí +    + + 

Poškození sluchu       + 

Poškození zraku + +  +  + 

Uklouznutí + +  + + + 

Únik NCHLP  + + +   

Zachycení OOPP  +    + 

Zasažení el. proudem  +   + + 

Součet možných událostí 3 9 2 7 4 9 
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Tabulka 2. Ohodnocení rizik na pracovištích 

Riziko/Pracoviště 

K
an

ce
lá
ře

 

fir
m

y 

Sk
la

dy
 

Př
ev

oz
 

N
C

H
LP

 

Ú
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ov

é 

m
ís
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ti 

K
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- ú
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Vý
ro

bn
í 
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 - 

Náhodné požití NCHLP 1 3 1 3 1 1 

Pád břemene 1 2 2 2 2 3 

Poleptání 1 3 1 2 1 2 

Popálení 1 3 1 3 1 3 

Poškození pohybového ústrojí 2 1 1 1 2 2 

Poškození sluchu  1 1 1 1 1 2 

Poškození zraku 2 3 1 2 1 2 

Uklouznutí 2 2 1 3 2 3 

Únik NCHLP 1 3 3 2 1 1 

Zachycení OOPP 1 2 1 1 1 3 

Zasažení el. proudem 1 2 1 1 2 3 

Součet možných událostí 14 25 14 21 15 25 
 
 

Číslo v tabulce znamená relativní míru rizika a hodnocení vychází ze 
znalosti firmy. 
 
1…Riziko můžeme na pracovišti zanedbat, anebo jeho výskyt nepředpokládat. 
2…Riziko, na které musíme upozornit zaměstnance vykonávající práci na výše  
      uvedených pracovištích. Zaměstnanci si musejí počínat opatrněji, aby  
      nedocházelo ke zraněním. Výskyt rizika není příliš častý. 
3…Riziko, jehož míra vzniku je velmi vysoká a zaměstnanci si musejí při práci  
      počínat velmi opatrně, aby nedocházelo k úrazu nebo ohrožení zdraví. 
  

Jednotlivé rizika vyplívají z velmi dobré znalosti chodu a problémů firmy, 
neboť se v ní pohybuji od samých začátků. 
 

Tabulka 1 ukazuje, co za rizika můžeme očekávat na konkrétních 
pracovištích. Nejčastější jsou pád břemene a uklouznutí. 
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Tabulka 2 zobrazuje zhodnocení rizik na jednotlivých pracovištích. Je z ní 
vidět, jaké jsou nejnebezpečnější prostory. Jedná se o sklady a úklid výrobních 
prostor. Z praxe vím, že všichni pracovníci, provádějící úklid včetně techniků, jsou 
školeni příslušnou firmou o jejich  bezpečnostních pokynech a řádně poučeni, jak 
se chovat na konkrétním pracovišti. Díky tomu je riziko snižováno na minimum, ale 
i přesto si musí pracovníci dávat větší pozor. Z tohoto důvodu je jako 
nejnebezpečnější pracoviště zvolen sklad NCHLP a doporučeno se ním zabývat 
jako první.                       
 
 
6.3 Zhodnocení rizik pro každé pracoviště 
  

Při oceňování rizik posuzujeme závažnost možného poškození a také 
pravděpodobnost, se kterou může dojít k poškození. Pro každou identifikovanou 
nebezpečnou situaci stanovíme nejzávažnější reálně možné poškození pomocí 
čtyř stupňů udávajících závažnost možného poranění (označené písmenem Z). 
 

Tabulka 3. Stanovení stupně závažnosti možného úrazu nebo škody 

Stupeň Důsledek Popis závažnosti 

1 Zanedbatelný 

Poranění bez pracovní neschopnosti; zanedbatelná 

porucha systému; vzniklá škoda nepřevyšuje částku 10 

tis.Kč, výpadek výroby je menší než 1 den 

5 Významný  

Úraz s pracovní neschopností, bez trvalého následků; 

drobné poškození systému; výše vzniklé škody se 

pohybují v rozmezí 10 - 500 tis.Kč;výpadek výroby je 1 

den až 2 týdny 

10 Kritický 

Úraz s trvalým následkem (těžký úraz),  vyžaduje 

dlouhodobé léčení, nemoc z povolání; rozsáhlé 

poškození systému, ztráty ve výrobě, velké finanční 

ztráty, škoda se pohybuje v rozmezí 500 tis. až 5 

mil.Kč; výpadek výroby je 2 týdny až 4 měsíce 

15 Katastrofický 

Smrtelný úraz, úplné zničení systému, nenahraditelné 

ztráty; značná poškození / zničen systém; výše škody 

přesahuje 5 mil.Kč; výpadek výroby je delší než 4 

měsíce 
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Při stanovení pravděpodobnosti (označené písmenem P) posuzujeme, jaká 
je míra pravděpodobnosti možnosti vzniku poranění. 

Tabulka 4. Stanovení stupně pravděpodobnosti vzniku nebezpečné události 

Stupeň Pravděpodobnost Frekvence vzniku Čas působení

1 
Málo 

pravděpodobné 

Nesetkal jsem se s tímto 

případem, ale vím, že k němu 

může dojít; prakticky se výskyt 

událostí za dobu života systému 

blíží 0 

Velmi malé 

ohrožení 

5 Pravděpodobné 

Jev vznikne někdy během života 

systému, znám obdobné 

případy; jedná se spíše o náhodný 

výskyt 

Malé ohrožení 

10 
Velmi 

pravděpodobné 

K poranění při sledování 

nebezpečných událostí již došlo; 

jedná se o časté ohrožení 

Časté 

ohrožení 

15 
Vysoce 

pravděpodobné 

K poranění při sledování situací 

dochází často; je pravděpodobný 

opakovaný výskyt událostí, 

nepřetržité ohrožení, 

Nepřetržité 

ohrožení 
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Výsledná hodnota rizika poškození zdraví (označováno písmenem "R"), 
které představuje nebezpečné situace, je dána součinem příslušné hodnoty 
závažnosti a pravděpodobnosti.                                         

R = Z x P 

kde: Z – závažnost 
P – pravděpodobnost 
 R – hodnota rizika                       

Tabulka 5. Hodnocení rizik 

 R větší než 150 Vyžaduje okamžité odstranění 

R v rozsahu 75 - 150 
Odstranění v termínu stanoveném podle charakteru 

nebezpečí 

R v rozsahu 15 - 75 Vyžaduje zvýšenou pozornost 

R menší než 15 Přijatelná úroveň 

 

6.3.1 Tabulky rizik pro jednotlivá pracoviště 

  V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny pouze nejzávažnější a 
nejčastější rizika.Ty vyplývají z posuzovaných objektů, činností a zařízení, se 
kterými se můžeme na jednotlivých pracovištích setkat.  
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Tabulka 6. Rizika pro kanceláře firmy 

 
 

Pracoviště: Kanceláře firmy List            1/2 Vyhodnocení  
závažnosti rizika 

Posuzované 
objekty, 
činnosti, 
zařízení 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Z P R 
Navržená opatření 

Práce na počítači 

- poškození pohybového ústrojí 
v důsledku monotónní práce   
- poškození zraku 
 

5 5 25 
- výměna stávající židle za ergonomickou 
- po hodině práce doporučena 10-ti minutová přestávka 
- dodržovat bezpečnou vzdálenost od monitoru 
- osvětlení místnosti Administrativní 

práce 

Vznik odpadů 
- znečištění okolí 

5 5 25 
- třídit odpad 
- ekologicky likvidovat odpad 
- vést odpadové hospodářství 

Dotyk 

- zasažení elektrickým proudem 
při dotyku 10 5 50 

- šetrné zastrčení a vytažení el. spotřebiče do zásuvky 
- šetrné zacházení s el. spotřebiči 
- pravidelná revize el. spotřebičů 
- tam, kde je to možné, nepoužívat prodlužovací kabely  

Elektřina 

Zkrat 

- nebezpečí požáru 
- zničení el. spotřebiče 

15 5 75 

- při odchodu z kanceláře odpojit rizikové spotřebiče 
jako rychlovarná konvice ze sítě 
- ponechávat kolem spotřebičů volné místo 
- pravidelná revize el. spotřebičů a elektroinstalace 
- pravidelná revize hasícího přístroje  

Kancelářský 
nábytek Skříně 

- pád břemene 
- přiskřípnutí prstů 5 5 25 

- při zavírání dveří skříní dbát opatrnosti  
- nic neskladovat na skříních 
- zbytečně nepřetěžovat police 
- k uskladnění šanonů raději používat otočný pořadač 

Povrch - uklouznutí 
- upadnutí 5 5 25 - udržovat podlahy čisté 

- pravidelný úklid Podlahy 
Překážky - zakopnutí o překážku 5 5 25 - udržovat podlahy bez překážek 

- pravidelný úklid 

Vozidla Provoz vozidel - dopravní havárie 
- vznik emisí do ovzduší 10 10 100 - pravidelná školení řidičů 

- pravidelné kontroly vozidel v servisu 
Venkovní 
plochy Komunikace - uklouznutí 

- upadnutí 5 5 25 - komunikace bez nerovností, výmolů a nečistot 
- pravidelný úklid 
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Tabulka 6. Rizika pro kanceláře firmy (pokračování) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pracoviště: Kanceláře firmy List            2/2 Vyhodnocení  
závažnosti rizika 

Posuzované 
objekty, 
činnosti, 
zařízení 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Z P R 
Navržená opatření 

Ohřívač vody - popálení 1 5 5 - pravidelná revize ohřívače 
- opatrnost při pouštění teplé vody WC 

Podlaha - uklouznutí 
- upadnutí 5 5 25 - udržovat podlahy čisté 

- pravidelný úklid 

Zaměstnanci 

Jednání se 
zaměstnanci  
(přijímání, 
propouštění, aj.) 

- možnost napadení pracovníka v 
kanceláři 
- stresové situace 
 

5 10 50 
- školení zaměstnanců o chování v takovýchto situací  
- naučit se jim předcházet 
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Tabulka 7. Rizika pro sklad NCHLP 

 

Pracoviště: Sklad NCHLP List            1/2 Vyhodnocení  
závažnosti rizika 

Posuzované 
objekty, 
činnosti, 
zařízení 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Z P R 
Navržená opatření 

Přelévání a stáčení  

- únik NCHLP v důsledku 
netěsnosti výpustného kohoutu 
- únik NCHLP v důsledku 
otevřeného výpustného kohoutu 
- únik NCHLP v důsledku 
přetečení naplňovaného barelu 
- poškození zraku 
- poleptání od NCHLP 
- popálení od NCHLP 

10 10 100 

- pravidelná kontrola výpustných kohoutů 
- zvýšená opatrnost při stáčení 
- používat větší trychtýře 
- při stáčení používat OOPP: gumové boty,gumové 
rukavice, gumovou zástěru a ochranné brýle  
- větší objemy záchytných nádob pod stáčícími barely 
- ponechat havarijní soupravu pro případ úniku NCHLP 
na dobře dostupném místě 
- při zásahu NCHLP vyhledat okamžitě lékaře  
- zručnost, praxe 

Skladování 

- deformace barelů 
- náhodné požití NCHLP 
- pád barelu a následný únik 
NCHLP 
- vznik NO 
- záměna NCHLP 
 5 10 100 

- skladovat na sobě nanejvýš čtyři 10-ti a šest 5-ti 
litrových barelů 
- NCHLP skladovat pouze v barelech, které jsou pro 
danou látku určené a dle legislativy značené, v žádném 
případě nestáčet do PET lahví, neoznačených kanystrů 
apod. 
- NCHLP skladovat pouze na místech k tomu určených 
a řádně označených 
- pravidelná kontrola stavu barelů 
- NO třídit a ekologicky likvidovat u special. firem 
- vést odpadové hospodářství 
- při práci nekonzumovat žádné jídlo ani nápoje 
- při požití NCHLP vyhledat okamžitou lékařskou pomoc 

Manipulace s 
NCHLP 

Vznik emisí 

- nebezpečí vznícení a výbuchu 
- poškození dýchacích cest 
- poškození nervové soustavy  
- vznik emisí v důsledku 
netěsnosti barelů 
- vznik emisí v důsledku přelévání 
a stáčení NCHLP 

5 10 50 

- dobrá ventilace zajištěná výkonným ventilátorem 
- ventilátor musí být spuštěn po celou dobu pobytu ve 
skladu, doporučuji napojit na světelný okruh 
- při pobytu nechat otevřené dveře 
- při práci nekouřit a nepoužívat otevřený oheň 
- pravidelná revize hasícího přístroje 
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Tabulka 7. Rizika pro sklad NCHLP (pokračování) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracoviště: Sklad NCHLP List            2/2 Vyhodnocení  
závažnosti rizika 

Posuzované 
objekty, 
činnosti, 
zařízení 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Z P R 
Navržená opatření 

Kanalizace Odpady 

- únik NCHLP do kanalizace 

5 5 25 
- kanálek v podlaze musí být zaslepený a zabezpečený 
vůči odtoku NCHLP 
- nevylévat NCHLP do umyvadla, ale do předem 
určených a řádně označených nádob 

Povrch 
- uklouznutí 
- upadnutí 5 5 25 

- udržovat podlahy čisté 
- po jakémkoliv úniku NCHLP ihned vytřít podlahu 
- pravidelný úklid Podlaha 

Překážky - zakopnutí o překážku 5 5 25 - udržovat podlahy bez překážek 
- pravidelný úklid 

Venkovní 
prostory Komunikace - uklouznutí  

- upadnutí  5 5 25 - komunikace bez nerovností, výmolů a nečistot 
- pravidelný úklid 
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Tabulka 8. Rizika pro sklad materiálového zabezpečení 

 

Pracoviště: Sklad materiálu List            1/2 Vyhodnocení  
závažnosti rizika 

Posuzované 
objekty, 
činnosti, 
zařízení 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Z P R 
Navržená opatření 

Přenášení břemen 

- pořezání, bodnutí, odření o 
ostrou hranu  
- pád a naražení o přenášené 
břemeno 
- pád břemene na nohu nebo 
ruku 
- přiskřípnutí prstů 

10 10 100 

- plochy udržovat čisté a bez překážek 
- odstranění vyčnívajících překážek  
- dodržovat správný způsob manipulace 
- před přenášením kontrola stavu přepravních obalů a 
průchozích cest 
- pravidelný úklid 
- používat OOPP   Manipulace 

s mat. 
vybavením 

Skladování a regály 

- pád břemene 
- vznik NO 
- zachycení OOPP 

5 5 25 

- používat pouze vyhovující a dle legislativy označené 
regály, které jsou zabezpečeny proti pádu 
- vyvarovat se vyčnívání materiálu z regálu 
- nepřetěžovat police regálů 
- materiál skladovat na určeném a označeném místě 
- papírové ručníky a toal . papíry skladovat na zemi do 
přijatelné výše(max. 2,5 metru) 
- NO ekologicky recyklovat 
- vést odpadové hospodářství 

Ruční nářadí 

- řezné, sečné, bodné a tržné 
rány 
- vyklouznutí nářadí z ruky 
- zasažení pracovníka uvolněnou 
částí nářadí 
- poranění zraku 

5 10 50 

- vhodný typ pracovního nářadí 
- praxe, zručnost 
- možnost výběru pracovního nářadí 
- používat pouze vyhovující nářadí 
- kontrola nářadí 
- výměna nevyhovujícího nářadí za nové 
- používat OOPP jako brýle, rukavice 
- pravidelný úklid pracovního stolu a nářadí Opravy 

Elektřina 

- nebezpečí požáru  
- úraz v důsledku zásahu el. 
proudem 
- zkrat 10 5 50 

- ujistit se, že opravované tech. vybavení není pod 
proudem 
- pravidelná kontrola hasícího přístroje 
- volný přístup k hasícímu přístroji 
- nedotýkat se vyčnívajících drátů 
-školení zaměstnanců 
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Tabulka 8. Rizika pro sklad materiálového zabezpečení (pokračování) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pracoviště: Sklad materiálu List            2/2 Vyhodnocení  
závažnosti rizika 

Posuzované 
objekty, 
činnosti, 
zařízení 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Z P R 
Navržená opatření 

Povrch 
- uklouznutí 
- upadnutí 5 5 25 

- udržovat podlahy čisté 
- po jakémkoliv úniku NCHLP ihned vytřít podlahu 
- pravidelný úklid Podlaha 

Překážky - zakopnutí o překážku 5 5 25 - udržovat podlahy bez překážek 
- pravidelný úklid 

WC Ohřívač vody - popálení 5 5 25 - pravidelná revize ohřívače 
- opatrnost při pouštění teplé vody 
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Tabulka 9. Rizika pro převoz NCHLP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracoviště: Převoz NCHLP List            1/1 Vyhodnocení  
závažnosti rizika 

Posuzované 
objekty, 
činnosti, 
zařízení 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Z P R 
Navržená opatření 

Dopravní havárie - únik NCHLP 
- zranění řidiče 10 10 100 - pravidelná školení řidičů 

- pravidelné kontroly vozidla v servisu 

Nákladový prostor - převrhnutí barelu a následný 
únik NCHLP 1 10 10 

- přizpůsobit nákladový prostor tak, aby se 
minimalizovalo převrhnutí barelu, např.: více ok pro 
jistící lana 
- mít ve vozidle záchytnou nádobu 
- udržovat nákladový prostor čistý 

Vozidlo 

Provoz vozidla - vznik emisí 1 1 1 - pravidelné kontroly vozidla v servisu 
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Tabulka 10. Rizika pro úklidové místnosti 

 
 
 

Pracoviště: Úklid. místnosti List            1/2 Vyhodnocení  
závažnosti rizika 

Posuzované 
objekty, 
činnosti, 
zařízení 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Z P R 
Navržená opatření 

Únik NCHLP 

- únik NCHLP v důsledku 
manipulace s barelem  
- poškození zraku 
- poleptání od NCHLP 
- popálení od NCHLP 

5 10 50 

- zvýšená opatrnost při manipulaci 
- při manipulaci používat OOPP: gumové rukavice a 
ochranné brýle  
- při zásahu NCHLP vyhledat okamžitou lékařskou 
pomoc   
- zručnost, praxe  

Vznik emisí 

- nebezpečí vznícení a výbuchu 
- poškození dýchacích cest 
- poškození nervové soustavy  
- vznik emisí v důsledku 
netěsnosti barelů 

5 5 25 

- dobrá ventilace zajištěná výkonným ventilátorem 
- ventilátor musí být spuštěn po celou dobu směny 
- při pobytu nechat otevřené dveře 
 
 Manipulace 

s NCHLP 

Skladování a regály 

- náhodné požití NCHLP 
- pád barelu a následný únik 
NCHLP 
- vznik NO 
- zachycení OOPP 
- záměna NCHLP 5 10 50 

- NCHLP v žádném případě nepřelévat do PET lahví, 
neoznačených  kanystrů apod. 
- NCHLP skladovat pouze na místech k tomu určených 
a řádně označených 
- používat pouze vyhovující a dle legislativy označené 
regály, které jsou zabezpečeny proti pádu 
- vyvarovat se vyčnívání materiálu z regálu 
- nepřetěžovat police regálů 
- při práci nekonzumovat žádné jídlo ani nápoje 
- při požití NCHLP vyhledat okamžitou lékařskou pomoc 
- NO třídit a vyhazovat do určených kontejnerů, prázdné 
kanystry vracet k naplnění 

Povrch 
- uklouznutí 
- upadnutí 5 10 50 

- udržovat podlahy čisté 
- po jakémkoliv úniku NCHLP ihned vytřít podlahu 
- pravidelný úklid Podlaha 

Překážky - zakopnutí o překážku 5 5 25 - udržovat podlahy bez překážek 
- pravidelný úklid 
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Tabulka 10. Rizika pro úklidové místnosti (pokračování) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracoviště: Sklad materiálu List            2/2 Vyhodnocení  
závažnosti rizika 

Posuzované 
objekty, 
činnosti, 
zařízení 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Z P R 
Navržená opatření 

Napouštění vody 
do kýblu 

- přetečení kýblu 
- rozstřik vody 
- uklouznutí 

5 10 50 
- po napouštění vody pokaždé setřít podlahu 
 

Voda 

Výlevka 

- únik NO 
- ucpání odtoku a následné přelití 
výlevky 5 10 50 

- do výlevek v úklidových místnostech vylévat pouze 
odpadní vodu z úklidu kanceláří, WC apod., odpadní 
vodu z hal a výrobních prostor do předem určených 
výlevek pokud není stanoveno jinak 
- pravidelný úklid a kontrola odtoku  
- použití záchytných sítek v odpadu 
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Tabulka 11. Rizika pro úklid kanceláří 

 

Pracoviště: Úklid kanceláří List            1/2 Vyhodnocení  
závažnosti rizika 

Posuzované 
objekty, 
činnosti, 
zařízení 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Z P R 
Navržená opatření 

Mytí oken 

- pád ze štaflí  
- přiskřípnutí prstů 
- rozbití skla a následné pořezání 
- rozbití okna v důsledku 
manipulace 
- vypadnutí z okna 
- zničení technického vybavení 
firmy vodou, u které je prováděno 
mytí oken 

10 10 100 

- dodržovat TP 
- zvýšená pozornost při manipulaci,např.: rozšroubování 
okna, nejlépe, když činnost provádí pověřený a zkušený 
pracovník 
- zvýšená opatrnost při mytí oken 
- odstranění tech. vybavení, které se může zničit nebo 
poškodit zásahem vody, před mytím oken, nejlépe 
firmou samotnou před mytím nebo pověřeným 
pracovníkem 
- nenaklánět se z oken ven 
- mýt okna pouze z vnitřních prostor, v jiném případě 
pouze pověřený a zkušený pracovník  
- používat pouze technicky vyhovující štafle, které jsou 
zabezpečeny proti převrhnutí, kontrola stability štaflí 

Úklid 
kancelářského 
nábytku 

- poškození povrchu nábytku 
- zásah elektrickým proudem 
- zachycení OOPP 
- rozbití vybavení firmy 

5 10 50 

- dodržovat TP 
- používat pouze NCHLP na údržbu kancl. nábytku 
- nedotýkat se el. spotřebičů 
- používat pouze vyhovující OOPP 
- při úklidu nábytku dbát zvýšené opatrnosti 

Ruční úklid 

Vytírání 

- nebezpečí uklouznutí 
- převrhnutí kýblu a následný únik 
vody 
- poškození pohybové soustavy 
v důsledku monotónní práce 
- poškození povrchu podlah 
- rozbití vybavení firmy 
- vznik oděrek, puchýřů 
- zachycení OOPP 
- vznik odpadních vod 
 

5 10 50 

- dodržovat TP 
- používat pouze NCHLP určené na údržbu podlah 
- vytřené povrchy opatřit cedulí např.: Vlhký povrch, 
nebezpečí uklouznutí 
- pravidelné přestávky 
- kýbl nevyndávat z úklidového vozíku 
- používat pouze vyhovující mopy, nejlépe s kovovou 
kulatou násadou 
- dbát zvýšené opatrnosti 
- používat vyhovující OOPP 
- odpad. vodu vylévat pouze do určených výlevek 
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Tabulka 11. Rizika pro úklid kanceláří (pokračování) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracoviště: Sklad materiálu List            2/2 Vyhodnocení  
závažnosti rizika 

Posuzované 
objekty, 
činnosti, 
zařízení 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Z P R 
Navržená opatření 

Vysávání 
- rozbití vybavení firmy  
- zásah elektrickým proudem 5 10 50 

- dodržovat TP 
- pravidelná kontrola vysavačů 
- dbát zvýšené opatrnosti 

Strojní úklid 
Vysávání mokrou 
cestou 

- rozbití vybavení firmy 
- únik vody 
- zásah elektrickým proudem 
- znehodnocení povrchu 

5 10 50 

- dodržovat TP 
- kontrola těsnosti hadic 
- pravidelná kontrola vysavačů 
- otestování čištěného povrchu na malém místě, které 
není vidět  
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Tabulka 12. Rizika pro úklid výrobních prostor 

 
 
 

Pracoviště: Úklid výr. prostor List            1/2 Vyhodnocení  
závažnosti rizika 

Posuzované 
objekty, 
činnosti, 
zařízení 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Z P R 
Navržená opatření 

Mytí oken 

- pád ze štaflí a lešení 
- přiskřípnutí prstů 
- rozbití skla a následné pořezání 
- rozbití okna v důsledku 
manipulace 
- vypadnutí z okna 
 10 10 100 

- dodržování TP 
- zvýšená pozornost při manipulaci jako rozšroubování 
okna, nejlépe když činnost provádí pověřený a zkušený 
pracovník 
- zvýšená opatrnost při mytí oken 
- odstranění překážek před mytím oken, nejlépe firmou 
samotnou 
- nenaklánět se z oken 
- mýt okna pouze z vnitřních prostor nebo zvenku ze 
štaflí a lešení, v jiném případě pouze pověřený a 
zkušený pracovník  
- používat pouze technicky vyhovující štafle a lešení 
- kontrola stability štaflí a lešení  

Ruční úklid 

Vytírání 

- nebezpečí uklouznutí 
- převrhnutí kýblu a následný únik 
vody 
- popálení, poleptání od výr. 
stroje 
- poškození pohybové soustavy 
v důsledku monotónní práce 
- poškození povrchu podlah 
- poškození sluchu 
- poškození zraku 
- rozbití vybavení firmy 
- vznik oděrek, puchýřů 
- vznik odpadních vod 
- zachycení OOPP výr. strojem 
- zasažení elektrickým proudem 

10 10 100 

- dodržovat TP 
- používat pouze NCHLP určené na údržbu podlah 
- vytřené povrchy opatřit cedulí např.: Vlhký povrch, 
nebezpečí uklouznutí 
- pravidelné přestávky 
- kýbl za žádných okolností nevyndávat z úklidového 
vozíku 
- používat pouze vyhovující mopy, nejlépe s kovovou 
kulatou násadou 
- dbát velké opatrnosti v okolí výr. strojů 
- používat vyhovující OOPP 
- nedotýkat se výr. strojů 
- pravidelná školení 
- odpad. vodu vylévat pouze do určených výlevek 
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Tabulka 12. Rizika pro  úklid výrobních prostor (pokračování) 

 
 
 
 
 
 

Pracoviště: Úklid výr. prostor List            2/2 Vyhodnocení  
závažnosti rizika 

Posuzované 
objekty, 
činnosti, 
zařízení 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Z P R 
Navržená opatření 

Úklid pomocí 
mycího automatu 

- nebezpečí srážky např. s 
ještěrkou 
- poškození pohybového ústrojí 
v důsledku monotónní práce 
- přiskřípnutí prstů  
- sražení jiného pracovníka 
- únik vody 
- poškození povrchu podlah 
- vznik odpadních vod 
- zachycení předmětu stahovací 
lištou 
- zásah elektrickým proudem 
- znehodnocení povrchu 
 
 

5 10 50 

- dodržovat TP 
- pravidelná kontrola automatu 
- pravidelné přestávky 
- po každé směně automat umýt a technicky připravit 
pro další směnu 
- kontrola hadic, spojů a těsnění 
- dbát zvýšené opatrnosti 
- vést provozní deník automatu 
- odpad. vodu vylévat pouze do určených výlevek 
- kontrola volnosti lišty 
- při provozu musí být spuštěno signalizační světlo a při 
vjezdu do zatáček několikrát zatroubit, sledovat 
signalizaci na halách 
- používat pouze schválené kartáče a pady 
- provozovat automat smí pouze řádně proškolený a 
seznámený pracovník 
- při opravě se přesvědčit, že akumulátor je odpojen od 
ele. sítě  

Strojní úklid 

Jiné typy strojního 
mytí jako broušení, 
leštění, pastování 
aj. 

- rozbití vybavení firmy 
- únik vody 
- zásah elektrickým proudem 
- znehodnocení povrchu 
- stejné nebezpečí jako u mycího 
automatu 

5 10 50 

- dodržovat TP 
- tyto práce musí provádět řádně proškolený a zkušený 
pracovník nebo specializovaná firma  
- stejné jako opatření u mycího automatu 
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Jak je vidět z tabulek, nevyskytuje se žádné nebezpečí, které musí být 
okamžitě odstraněno. Největší nebezpečí představují sklady, především sklad 
NCHPL, proto je doporučeno bližší prozkoumaní možností, jak rizika snížit. 

 
Začátek prevence rizik by měl být už v zajištění kvalitního školení 

zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k 
zajištění BOZP včetně informací o rizicích, která se týkají jejich práce na 
konkrétním pracovišti a pravidelném ověřování jejich znalostí. Je potřeba také 
seznámit zaměstnance a zástupce pro oblast BOZP s výsledkem vyhodnocení 
rizik a s přijetím nápravných opatření ke snížení jejich působení. Vyslechnutí jejich 
připomínek a návrhů je nejen uloženo zákoníkem práce, ale může přinést 
poznatky důležité pro prevenci rizik. Se zaměstnanci by měly být projednávány i 
výsledky kontrol zaměřených na účinnost přijatých bezpečnostních opatření, 
protože jejich soustavné vyžadování a kontrolování je nezbytným předpokladem 
pro zajištění bezpečných a zdraví neohrožujících podmínek práce. 
 

Hodnocení rizik je neustálý proces, který musí být prováděn při všech 
změnách ve firmě ovlivňujících existenci nebezpečí a majících vliv na bezpečnost 
a ochranu zdraví u člověka.  

 
Má-li být vyhodnocení rizik prakticky využitelné, musí zaměstnavatel: 
 
- stanovit pracovníka, nejlépe člena vedení organizace, odpovědného za    
  provedení a řízení, případně vytvořit hodnotitelský tým pracovníků, který se na   
  hodnocení rizik bude podílet  
- projednat s týmem, co je plánováno udělat a získat jejich připomínky a podporu 
- zajistit, aby byla projednána přijatá opatření s každým dotčeným zaměstnancem,  
  stanovit  potřeby pro vyškolení členů hodnotitelského týmu a zavést vhodný  
  výcvikový program  
- posoudit adekvátnost hodnocení rizik. 
- určit, zda hodnocení rizik je vhodné a odpovídající z hlediska podrobnosti a    
  důslednosti  
- zajistit patřičnou dokumentaci  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 

7 ŘÍDÍCÍ DOKUMENTACE 
 

Řídící dokumentace je souhrnné označení pro dokumenty SMJ (příručka 
jakosti, popisy procesů), legislativní dokumenty (statuty, řády), směrnice, pro které 
jsou vytvořena pravidla jejich řízení. Ve firmě AH-LS  nese za ně odpovědnost 
správce dokumentace. Řídící dokumentaci upravuje směrnice jakosti SJ 001 
Řízení dokumentů, údajů a záznamů. 

 
 

7.1 Struktura řídících dokumentů AH-LS 
 
 Ve firmě se dokumenty v systému managementu jakosti dělí dle následující 
tabulky. 

Tabulka 13. Rozdělení dokumentace 

Dokumenty řídící Záznamy 
Zkratka Název Zkratka Název 

IP integrovaná příručka FEMS  formulář EMS 

SEMS  směrnice EMS FJ formulář jakosti 

SJ směrnice jakosti FO formulář ostatní 

OS organizační směrnice ZS  záznamy ze školení 

PI  pracovní instrukce  

 
 
Řídící dokumenty jsou řazeny do uspořádaného systému a jednotně 

označovány interním číslem dokumentu: 
 

XXX_CCC 
 
XXX – typ dokumentu: IP,SEMS, SJ, OS, PI 
CCC – pořadové číslo dokumentu 
 

U každého řídícího dokumentu se sleduje jeho verze. První vydání 
dokumentu je označeno 01. Při změně dokumentu se vydání označí o číslo jedno 
vyšší než původní verze, např.:  01 --- > 02. 
 
Seznam řídících dokumentů AH-LS je uveden v příloze F. 

 
 
 
 
 
 
 



52 

7.2 Identifikace řídících dokumentů 
 
 Pro správnou identifikaci dokumentu musí titulní strana obsahovat 
následují: 
 
1) název firmy 
2) logo firmy 
3) název dokumentu 
4) typ dokumentu 
5) číslo dokumentu 
6) číslo vydání dokumentu 
7) datum vydání dokumentu 
8) počet stran dokumentu 
9) obsah dokumentu 
10) jméno, datum a podpis pracovníka, který dokument vypracoval 
11) jméno, datum a podpis pracovníka, který dokument schválil 
12) místo pro razítko a podpis správce dokumentace 
 
 Dále musí každý list dokumentu obsahovat číslo stránky a všechny listy 
musí být sešité. 
 
 
7.2.1 Návrh záhlaví a zápatí titulní strany 
 
 Jak by měly titulní strana a další strany řídícího dokumentu vypadat je 
ukázáno na příkladu SJ. Místo pro razítko a podpis je vždy nad zápatím. 
 

Obrázek 9. Záhlaví titulní strany 
 

Aleš Häusler – LESK SERVIS – SMĚRNICE JAKOSTI 

SJ 001 

 
ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ, ÚDAJŮ A 

ZÁZNAMŮ 

List:                     1 z 9
Vydání:                   03
Vydáno:        1.3.2007

 
 

Obrázek 10. Zápatí titulní strany 
 
Vypracoval: Jan Panáček Datum: 1.3.2007 Podpis: 
Schválil: Aleš Häusler Datum: 1.3.2007 Podpis: 

 
 

Obrázek 11. Záhlaví dalších stran dokumentu 
 

SMĚRNICE JAKOSTI SJ 001 
List:           2 z 9 
Vydání:         03 
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7.3 Publikace a uchovávání řídících dokumentů 
 
 Řídící dokumenty systému managementu jakosti jsou pro potřebu 
pracovníků  AH-LS zveřejněny na intranetu firmy , kde je udržována aktuální 
podoba dokumentů. Za udržování aktuálnosti z hlediska řídící dokumentace 
odpovídá správce dokumentace. Na jednotlivá pracoviště je možné podle potřeby 
dokumenty vydat jako řízenou kopii v tištěné podobě. 
 

Řízená kopie bude očíslována pořadovým číslem počínaje 001, 002, … a 
musí mít originální podpis správce dokumentace a razítko na titulním listě. Tištěný 
originál dokumentu s pořadovým číslem 000 bude uložen u správce dokumentace 
systému managementu AH-LS. U tohoto archivního výtisku bude přiložen seznam 
obsahující přehled všech tištěných kopií uvolněných správcem pro potřeby 
pracovníků firmy. 
 
 
7.4 Návrh řídící dokumentace BOZP 
 
 Po prostudování interní dokumentace a přípravou na audit dle specifikace 
OHSAS, který proběhne na konci června 2008, byly po konzultaci s vedením firmy  
doporučeny dokumenty vztahující se k BOZP uvedeny v tabulce 14. předělat. 
 

Tabulka 14. Seznam předělaných dokumentů 
 

Dokument Příloha 
DP Interní číslo Název dokumentu Důvod přepracování

G 
SEMS 002 Nakládání s chemickými látkami 

a přípravky 
Změna dodavatele, 
celková nesrozumitelnost 
dokumentu 

H SEMS 004 Havarijní připravenost a reakce Nesrozumitelnost 
některých článků 

I 
PI 001 Dávkování a použití čistících 

prostředků  
Změna dodavatele 
čistících prostředků, 
doposud neaktualizováno 

J PI 014 Podmínky poskytování OOPP Změna dodavatele OOPP 

K PI 015 Povinnosti pracovníka po 
ukončení úklidu 

Nový dokument, doposud 
chyběl 

 
 

V přílohách G - K jsou uvedeny  pouze dokumenty v přepracované verzi a 
změny nebo doplnění je vyznačeno modře,  z  důvodu  rozsahu.  SEMS 002,   
PI 001  a PI 015 jsou kompletně nové, proto nejsou modře zvýrazněny. Jedná se 
pouze o návrh dokumentů a firma s jejich zněním nebo zařazením do své 
dokumentace nemusí souhlasit. 
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ZÁVĚR 
 
 Cílem této diplomové práce byla analýza rizik pro úklidovou firmu a návrh 
řídící dokumentace.   

 
Jak bylo psáno v úvodu, analýza rizik byla ve firmě provedena všeobecně a 

rozbor možných rizik byl pouze pro kanceláře firmy. Pro zhodnocení rizik jsem 
vybral semikvantitativní metodu. Tato metoda je jednoduchá a v praxi nejvíce 
rozšířena. Dospěl jsem k názoru, že se nevyskytuje žádná událost, která by 
musela být okamžitě odstraněna.  
 

Firmě bych před auditem doporučil soustředit pozornost především na 
sklady. Ve skladu NCHLP se jako největší problém jeví únik látek při manipulaci a 
při stáčení. K zamezení úniku NCHLP by mohlo pomoc domluvit se 
s dodavatelem, ať přípravky dováží v 25-ti litrových barelech namísto 50-ti 
litrových, z důvodu váhy a snadnější manipulace. Před opuštěním skladu je 
potřeba zkontrolovat hladinu přípravků ve stáčecích barelech. Hladina by měla být 
pod úrovní výpustného kohoutu nebo maximálně do výšky, tak aby nedošlo 
k přetečení záchytných nádob z důvodu netěsnosti nebo nezavření kohoutu. Tato 
maximální hladina by měla být vyznačena na každém barelu. Dále je potřeba 
vyměnit stávající záchytné nádoby za nádoby s větším objemem.  

Veškerá označení ve skladu jsou pouze ze samolepícího papíru a 
nebezpečí poškození je veliké. Zde bych použil zalaminovaného označení. 
Předejde se tak častým výměnám označení a případným záměnám míst. Ve 
skladu materiálového zabezpečení je stejný problém s označením. Také je 
potřeba změnil způsob uložení mopů, smetáků a lopat. Momentálně se skladují na 
zemi opřené o zeď. Hrozí, že o ně může pracovník zakopnout a způsobit si úraz. 
Zde bych zvolil uskladnění pomocí věšáků připevněných na zeď.  

Nedostatek vidím také v tom, že sklady nejsou ve stejném objektu a 
vzdálenost mezi nimi je 4 kilometry. Zkusil bych najít jiný, dostatečně velký 
prostor, kde by bylo možno skladovat vše pohromadě, samozřejmě NCHLP 
odděleny od materiálového vybavení.    

 
Řídící dokumentace je ve firmě na vysoké úrovni. Po domluvě s majitelem a 

prostudování dokumentace byly vybrány dokumenty vztahující se k BOZP 
k přepracování a následně provedeno jejich nové znění. Většinou se toto 
provádělo kvůli změně dodavatele nebo nesrozumitelnosti některých kapitol 
dokumentů. Dokument PI 015 Povinnosti pracovníka po ukončení úklidu je zcela 
nový. Myslím si, že by ho firma měla zařadit do své dokumentace, neboť díky 
němu se snižuje míra rizika v úklidových místnostech. Zaměstnanci jsou náležitě 
seznámeni se zněním dokumentů a při každé změně jsou informováni a 
proškoleni vedoucím procovníkem.  
 
 Pokud chce firma v červnu 2008 získat certifikaci systému BOZP dle 
specifikace OHSAS 18001:1999 musí přepracovat analýzu rizik a vybrané 
dokumenty. Jestliže vedení přijme analýzu a převezme návrhy dokumentů, má 
velice usnadněnou práci. Nevidím žádný důvod, proč by se tak nemohlo stát a 
proč by firma neměla při auditu uspět. 
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BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
BT  bezpečnostní technik 
ČR  česká republika 
EMS  systém environmentálního řízení 
ES  evropské společenství 
FEMS  formulář EMS 
FJ  formulář jakosti 
FO   formulář ostatní 
IP  integrovaná příručka 
MF  majitel firmy 
MOP  mezinárodní organizace práce 
NCHLP nebezpečné chemické látky a přípravky 
NO  nebezpečný odpad 
NV  nařízení vlády 
OHES  okresní hygienická a epidemiologická stanice 
OOPP  osobní ochranné pracovní pomůcky 
OSN  organizace spojených národů 
OS  organizační směrnice 
PI  pracovní instrukce 
PVE  představitel vedení pro environment 
QMS  systém řízení jakosti 
SD  správce dokumentace 
SEMS  směrnice EMS 
SJ  směrnice SŘJ 
SMJ  systém managementu jakosti 
SŘJ  systém řízení jakosti a environmentu 
TP  technologický předpis 
VZ  vedoucí zaměstnanci 
ZAM  zaměstnanci 
ZP  zákoník práce 
ZS  záznamy ze školení 
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Prováděcí předpisy k zákoníku práce 
 
NV č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
NV č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci, ve, zněni pozdějších předpisů 
 
NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používáni strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodněni bolesti a ztížení společenského 
uplatnění, ve znění pozdějších předpisů 
 
NV č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášeni a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se 
ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
 
NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků 
 
NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedeni signálů, ve znění pozdějších předpisů 
 
NV č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem 
zvířat 
 
NV č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích 
obdobného charakteru 
 
NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky 
 
Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou 
zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, . matkám do konce devátého měsíce 
po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto 
práce konat z důvodu přípravy na povolání 
 
NV č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
 
 
 
 
 
 



 

 

Prováděcí předpisy k zákonu o ochraně veřejného zdraví 
 
Vyhláška č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
Vyhláška č. 440/2000 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a 
šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických 
zařízení a ústavů sociální péče 
 
NV č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 
 
NV č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vyhláška č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o 
náležitostech žádostí o neuvedeni ingredience na obalu kosmetického prostředku 
a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu 
kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění 
pozdějších předpisů 
 
Vyhláška č. 37/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 
přímého styku s vodou a na úpravu vody 
 
Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk 
s potravinami a pokrmy 
 
Vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti 
ve věku do 3 let 
 
Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro 
děti, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vyhláška č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a 
provoz škol, předškolních zařízeni a některých školských zařízení 
 
Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, 
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností 
některých staveb 
 
Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 
 
Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o 
zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 
 
Vyhláška č. 25212004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a 
teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 
 



 

 

Právní a jiné požadavky pro AH-LS 
 
1 Životní prostředí všeobecně 
 
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších zákonů 
 
2 Ochrana vod 
 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní 
zákon), v znění pozdějších zákonů 
 
Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a 
náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 
 
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 
pozdějších zákonů 
 
Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, 
ve znění pozdějších předpisů  
 
3 Ochrana ovzduší 
 
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o ovzduší)  ve znění zákona pozdějších zákonů 
 
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
ve znění pozdějších zákonů 
 
4 Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami 
 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
 
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o 
změně některých zákonů  
 
Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu 
k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku 
 
Vyhláška č. 232/2004 Sb. ,která provádí některá ustanovení zákona o chemických 
látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se 
klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických 
přípravků 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 Nakládání s odpady 
 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších zákonů 
 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se vydává 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)  
 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  
 
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších zákonů. 
 
Vyhláška č. 116/2002 Sb., o způsobu označování vratných zálohovaných obalů 
 
6 Ostatní 
 
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších zákonů. 
 
Zákon č. 499/2004 Sb., zákona o archivnictví  
 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
 
Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o BOZP 
 
ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí 
(vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb.); Sdělení Ministerstva 
zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 
54/1999 Sb. a č. 93/2000 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků "Přílohy A - 
Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a 
"Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody 
o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (6/2002 Sb.m.s.)  
 
 
Název Č.j. Vydáno kým Datum 

vydání 
Datum 
platnosti 

Povolení 
nakládání s NO 

OŽP/04/645-
OH/Ďa 

Magistrát 
města Jihlavy 

26/11/2003 neomezená 

Povolení 
nakládání s NO 

OŽP/03/9601-
OH/Ďa 

Magistrát 
města Jihlavy 

26/11/2003 neomezená 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Seznam čistících prostředků 
 

Tabulka. Seznam čistících prostředků (řazeno dle výrobce) 
 

Chemická látka/přípravek Výrobce Dodavatel Symbol 
nebezpečí 

SAVO Biochemie s.r.o. fa. Ferdová Xi - dráždivý 
SAVO na plíseň Biochemie s.r.o. fa. Ferdová Xi - dráždivý 
KRYSTAL na podlahy CORMEN Vladimír Čížek fa. Ferdová neuvádí se 
KRYSTAL sanan CORMEN Vladimír Čížek fa. Ferdová Xi - dráždivý 
ATO 100 D&Z – CHEMIE fa. Roubal neuvádí se 
Ideál SANITAN (savo) D&Z – CHEMIE fa. Roubal Xi - dráždivý 
SODA technická Důbrava ch.v.d. fa. Ferdová Xi - dráždivý 
ŽABKA Důbrava ch.v.d. fa. Ferdová Xi - dráždivý 
NEOMAT BMR Ecolab Hygiene s.r.o. ECOLAB neuvádí se 
RILAN Ecolab Hygiene s.r.o. ECOLAB neuvádí se 
SILONDA ochranný krém Ecolab Hygiene s.r.o. ECOLAB neuvádí se 
BREF čistící prostředek na WC HENKEL ČR Praha fa. Ferdová Xi - dráždivý 
CLIN na okna HENKEL ČR Praha fa. Ferdová neuvádí se 
ATA - ATA HLUBNA ch.v.d. fa. Ferdová neuvádí se 
BENT LESK CHEMOTEX Děčín, a.s. fa. Roubal Xi - dráždivý 
BENT LESK- SPECIÁL CHEMOTEX Děčín, a.s. fa. Roubal neuvádí se 
BENT - SPECIÁL CHEMOTEX Děčín, a.s. fa. Roubal neuvádí se 
BENT OP CHEMOTEX Děčín, a.s. fa. Roubal neuvádí se 
BENT s dezinfekčními  účinky CHEMOTEX Děčín, a.s. fa. Roubal neuvádí se 
BENTESO CHEMOTEX Děčín, a.s. fa. Roubal Xi - dráždivý 
FLORE SE SNÍŽENOU 
PĚNIVOSTÍ 

CHEMOTEX Děčín, a.s. fa. Roubal neuvádí se 

KALYP modrý - tekuté mýdlo CHEMOTEX Děčín, a.s. fa. Roubal neuvádí se 
LINAL CHEMOTEX Děčín, a.s. fa. Roubal neuvádí se 
LINAL RAZANT CHEMOTEX Děčín, a.s. fa. Roubal neuvádí se 
SANITAN CHEMOTEX Děčín, a.s. fa. Roubal Xi - dráždivý 
TEKUTÝ PÍSEK IDEAL CHEMOTEX Děčín, a.s. fa. Roubal neuvádí se 
TEKUTÝ PÍSEK IDEAL CHEMOTEX Děčín, a.s. fa. Roubal neuvádí se 
VIDO EKO CHEMOTEX Děčín, a.s. fa. Roubal neuvádí se 
Pronto krém Johnson fa. Ferdová neuvádí se 
Pronto sprej Johnson fa. Ferdová neuvádí se 
YPLON WC gel MONEX  fa. Ferdová Xi - dráždivý 
JAR  P&G - Rakona s.r.o. fa. Ferdová neuvádí se 
MILIT domácí čistič Valtech Tors, v.o.s. fa. Ferdová neuvádí se 
MILIT mech. sprey Valtech Tors, v.o.s. fa. Ferdová neuvádí se 
MILIT 3in1 WC čistič Valtech Tors, v.o.s. fa. Ferdová neuvádí se 
MAZLAVÉ MÝDLO Zenit, spol. s r.o. fa. Ferdová Xi - dráždivý 
REAL a jeho varianty Zenit, spol. s r.o. fa. Ferdová neuvádí se 
ROMY - koberce Zenit, spol. s r.o. fa. Ferdová neuvádí se 
WC gel Zenit, spol. s r.o. fa. Ferdová Xi - dráždivý 
WC HIT fresch Zenit, spol. s r.o. fa. Ferdová Xi - dráždivý 

 
 
 
 



 

 

Provozní řády skladů 

Provozní řád skladu NCHLP 

1 ÚVOD 
Pro provoz skladu je vypracován provozní řád skladu dle ČSN 26 9030. 
 
2 ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK ZA SHROMAŽDIŠTĚ 
2.1 Odpovědnost za:  

• množství, druh a vlastnosti uložených látek 
• vybavení skladu 
• způsob uložení a manipulace s nimi 

 
Za správné nakládání s úklidovými prostředky odpovídají všichni pracovníci, kteří mají do 
prostor skladu přístup. 
 
3 VYBAVENÍ SKLADU 

• záchytné kontejnery pro uložení kapalných mycích prostředků 
• havarijní souprava pro případ úniku NCHLP (Sorbent, koště, lopata, lopatka, 

košťátko a nádoba pro uložení vzniklého odpadu) 
• hasící přístroj 
• ochranné pracovní pomůcky  
• lékárnička 
• vybavení pro nucené odvětrávání (ventilátor) 

 
4 VYMEZENÍ A POPIS SKLADU 
Prostor skladu je v areálu OHES, tvoří ho jedna místnost, která slouží pro skladování a 
manipulaci s úklidovými prostředky. 
Kontejnery s úklidovými prostředky jsou popsány v souladu s požadavky legislativy. 
Ostatní skladované položky musí být na určených a vyznačených místech, včetně 
havarijní soupravy a hasícího přístroje. 
 
5 BEZPEČTNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Prostor, určený pro pohyb a únik musí být neustále volný. 
Plnění dovezených kanistrů a manipulace s úklidovými prostředky se provádí na volné 
ploše skladu. Tato plocha musí být čistá a osvětlená; minimálně jedenkrát týdně se musí 
uklidit. 
 
6 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY 
Při manipulaci s nebezpečným odpadem  musí mít zaměstnanec vhodné rukavice, 
gumovou zástěru a gumovou obuv. Na ochranu očí je povinen při manipulaci 
s nebezpečnými chemickými látkami a prostředky používat ochranné brýle. 
 
7 LIKVIDACE PŘÍPADNÉ HAVÁRIE 
Povinnosti zaměstnance: 
Zaměstnanec, který zjistí havárii je povinen v rámci svých sil zamezit, nebo zabránit 
následkům. 
V případě, že není zaměstnanec schopen svými silami zabránit havárii je povinen oznámit 
tento stav v souladu se  směrnicí Havarijní připravenost a reakce. 
Všechny havárie je nutné zaznamenat do provozního řádu skladu. 

 



 

 

Provozní řád skladu materiálového zabezpečení 

1 ÚVOD 
Pro provoz skladu je vypracován provozní řád skladu dle ČSN 26 9030. 
 
2 ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK ZA SHROMAŽDIŠTĚ 
2.1 Odpovědnost za:  

• množství, druh materiálového vybavení 
• vybavení skladu 
• způsob uložení a manipulace s nimi 

 
Za správné nakládání s materiálovým vybavením odpovídají všichni pracovníci, kteří mají 
do prostor skladu přístup. 
 
3 VYBAVENÍ SKLADU 

• regály pro uložení materiálového vybavení 
• hasící přístroj 
• ochranné pracovní pomůcky  
• lékárnička 
• nářadí pro opravy 

 
4 VYMEZENÍ SKLADU 
Prostor skladu je v areálu firmy Motorpal, tvoří ho dvě místnost, které slouží pro 
skladování materiálového vybavení. 
Regály jsou popsány v souladu s požadavky legislativy. 
Ostatní skladované položky musí být na určených a vyznačených místech, včetně 
hasícího přístroje. 
 
5 BEZPEČTNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Prostor, určený pro pohyb a únik musí být neustále volný. 
Manipulace s materiálovým vybavením se provádí na volné ploše skladu. Tato plocha 
musí být čistá a osvětlená; minimálně jedenkrát týdně se musí uklidit. 
 
6 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY  
Při manipulaci s materiálovým vybavením musí mít zaměstnanec vhodné rukavice a 
obuv. Na ochranu očí je povinen v případě oprav používat ochranné brýle. 
 
7 LIKVIDACE PŘÍPADNÉ HAVÁRIE 
Povinnosti zaměstnance: 
Zaměstnanec, který zjistí havárii je povinen v rámci svých sil zamezit, nebo zabránit 
následkům. 
V případě, že není zaměstnanec schopen svými silami zabránit havárii je povinen oznámit 
tento stav v souladu se  směrnicí Havarijní připravenost a reakce. 
Všechny havárie je nutné zaznamenat do provozního řádu skladu. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Seznam dokumentace AH-LS 
 

Tabulka. Seznam dokumentace 
 

Označení Název dokumentu 
IP Integrovaná příručka 
OS 001 Pracovní řád 
OS 002 Zálohování dat a antivirová ochrana 
OS 003 Směrnice pro zabezpečení požární ochrany 
SJ 001 Řízení dokumentů a údajů 
SJ 002 Archivační a skartační řád 
SJ 003 Nakupování 
SJ 004 Hodnocení dodavatelů 
SJ 005 Systém měření spokojenosti zákazníků 
SJ 006 Reklamační řád 
SJ 007 Řešení stížností odběratelů 
SJ 008 Interní audity 
SEMS 001 Nakládání s odpady 
SEMS 002 Nakládání s NCHLP 
SEMS 003 Registr environmentálních aspektů 
SEMS 004 Havarijní připravenost a reakce 
SEMS 005 Monitorování a měření v ŽP 
SEMS 006 Cíle, cílové hodnoty a programy 
SEMS 007 Seznam právních a jiných požadavků 
PI 001 Dávkování 
PI 002 Rozsah prací 
PI 003 Zkrácené bezpečnostní listy 
PI 004 Úvodní školení ISO 
PI 005 Sklad NCHLP 
PI 006 Sklad materiálového zabezpečení 
PI 007 Průběžná evidence odpadů 
PI 008 Seznam odpadů a kódů 
PI 009 Plán vzdělávání 
PI 011 Školení nakládání s CHL 
PI 012 Seznámení s pracovištěm 
PI 013 Postupy pro pravidelný úklid 
PI 014 Podmínky poskytování OOPP 
FJ 004 Údaje o nakupovaných materiálech 
FJ 007 Karta dodavatele 
FJ 008 Vstupní dotazník pro hodnocení dodavatelů 
FJ 009 Průběžné hodnocení dodavatele 
FJ 010 Specifikace požadavku zákazníka 
FJ 011 Dotazník pro zákazníka 
FJ 018 Protokol o vadách 
FJ 017 Protokol o nedostatku/neshodě 
FEMS 001 Seznam odpadů (O,N) 
FEMS 002 Průběžná evidence odpadů 
FEMS 003 Zápis z interního auditu 
FO Zpráva o přezkoumání 
FO Deník pracoviště 
ZS Prezenční listiny ze školení a výcviku 
ZS Osvědčení a další doklady o výcviku a vzdělávání 
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1 ÚČEL A CÍL 
Směrnice předpisuje postupy v rámci plnění požadavků systému kvality organizace podle 
ČSN EN ISO 14 001 a platné legislativy v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami a 
přípravky. Směrnice definuje postupy a odpovědnosti pro: 

• manipulaci a látkami klasifikovanými jako NCHLP 
• označování NCHLP a přístupnost bezpečnostních listů pracovníkům na místě 

používání 
• školení pracovníků, kteří manipulují s NCHLP autorizovanou osobou 
• vedení evidence spotřeby NCHLP 

 
2 ROZSAH PLATNOSTI 
Směrnice platí pro všechny zaměstnance firmy Lesk Servis a stanovuje postupy pro 
nakládání s chemickými látkami, včetně stanovení příslušných odpovědností. 
 
3 DEFINICE, POJMY A ZKRATKY 
3.1 Definice 
Chemické látky  
jsou chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním 
postupem včetně případných přísad a rozpouštědel nezbytných pro uchování jejich 
stability a jakýchkoliv nečistot přírodního původu nebo vznikajících ve výrobním procesu, 
s výjimkou rozpouštědel, která mohou být z látky oddělena beze změny jejího složení 
nebo ovlivnění její stability 
Chemické přípravky  
jsou směsi nebo roztoky složené ze dvou nebo více chemických látek.  
Klasifikace  
je zhodnocení, zda látky nebo přípravky mají jednu nebo více nebezpečných vlastností a 
jejich zařazení do jednotlivých skupin nebezpečnosti. 
Nebezpečné látky a přípravky 
jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto 
vlastnosti jsou klasifikovány za podmínek stanovených zákonem. 
Bezpečnostní list 
je souhrn identifikačních údajů o výrobci nebo dovozci, o nebezpečné látce nebo 
přípravku a údajů potřebných pro ochranu zdraví člověka nebo životního prostředí. 
Nakládání s látkou nebo přípravkem 
je každá činnost, jejímž předmětem je látka nebo přípravek, jejich výroba, dovoz, vývoz, 
distribuce, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková přeprava. 

3.2 Zkratky: 
AH-LS zkratka názvu firmy Aleš Häusler – LESK SERVIS 
BT bezpečnostní technik 
EMS systém environmentálního řízení 
FO  formulář 
MF majitel firmy 
NCHLP nebezpečné chemické látky a přípravky 
OOPP osobní ochranné pracovní pomůcky 
PI pracovní instrukce 
PVE představitel vedení pro environment 
SEMS směrnice EMS 
SŘJ      systém řízení jakosti a environmentu 
VZ vedoucí zaměstnanci 
ZAM zaměstnanci 
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4 POPIS ČINNOSTI 
4.1 Obecné podmínky nakládání s chemickými látkami a přípravky 

• Při nakládání s chemickými látkami a přípravky je každý povinen chránit zdraví 
člověka a životní prostředí a řídit se u nebezpečných chemických látek a 
přípravků výstražnými symboly nebezpečnosti, větami označujícími specifickou 
rizikovost a pokyny pro bezpečné ukládání. 

• Fyzická osoba smí nakládat s chemickými látkami po dovršení 18-ti let a nesmí 
být zbavena způsobilosti k právním úkonům. 

• Právnické osoby jsou povinny umožnit zaměstnancům kontrolních orgánů a 
dozorových úřadů vstup na pozemky a do staveb, kde se nakládá s chemickými 
a zvláště pak nebezpečnými látkami. 

• Každá nebezpečná látka musí mít platný bezpečnostní list, který musí být k 
dispozici u místa provozu. 

 
4.2 Seznam chemických látek 

PVE musí zajistit zpracování a udržování seznamu chemických látek s uvedením 
jejich stupně nebezpečnosti. 
Ke každé chemické látce uvedené na seznamu musí zajistit: 
• bezpečnostní list, 
• grafické označení (piktogram) 
• „S“ věta - pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnou látkou nebo 
přípravkem 
• „R“ věta - označení specifické rizikovosti nebezpečné látky nebo přípravku 
• zásady pro poskytnutí první pomoci. 

Upozornění: 
Označení obalů nebezpečných látek a přípravků uváděných na trh musí být 
provedeno výrazně a čitelně v českém jazyce. 

4.3 Označování a podmínky ukládání 
Na obalu nebezpečné látky musí být: 
1. chemický název látky ve tvaru jednoho z názvů uvedených v Seznamu 

Ministerstva zdravotnictví; pokud látka není v Seznamu uvedena, musí být 
chemický název látky uveden v souladu s mezinárodně uznávaným 
názvoslovím, 

2. jméno, popřípadě jména, příjmení, název, popřípadě obchodní firma, místo 
podnikání (sídlo) a telefonní číslo osoby s trvalým pobytem na území 
Evropských společenství, která je odpovědná za uvedení látky v daném obalu na 
trh nebo do oběhu, a to buď výrobce, dovozce nebo distributora, 

3. výstražné symboly a písmenné označení nebezpečných vlastností fyzikálně-
chemických a vlastností nebezpečných pro zdraví nebo životní prostředí  

4. standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věta)  
5. standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věta)  
6. číslo ES podle seznamů nebezpečných látek, 
7. slova "označení ES", pokud jde o látky uvedené v Seznamu. 

Na obalu nebezpečného přípravku musí být: 
1. obchodní název přípravku, 
2. jméno, popřípadě jména, příjmení, název, popřípadě obchodní firma, místo 

podnikání (sídlo) a telefonní číslo osoby s trvalým pobytem na území  
      Evropských společenství, která je odpovědná za uvedení přípravku v daném    
      obalu na trh nebo do oběhu, a to buď výrobce, dovozce nebo distributora, 
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3. chemický název nebezpečné látky nebo látek přítomných v přípravku ve tvaru 
jednoho z názvů uvedených v Seznamu. Pokud látka není v Seznamu uvedena,  
musí být chemický název látky nebo látek uveden v souladu s mezinárodně 
uznávaným názvoslovím, 

4. výstražné symboly a písmenné označení nebezpečných vlastností fyzikálně-
chemických a vlastností nebezpečných pro zdraví nebo životní prostředí  

5. standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věta)  
6. standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věta) není-li možné tyto pokyny 

umístit na štítek nebo na obal, musí být k obalu přiloženy, 
7. hmotnost nebo objem, jde-li o přípravky určené k prodeji spotřebiteli. 

 
PVE musí zajistit předání seznamu používaných chemických látek při úklidu 
zákazníkovi, včetně bezpečnostních listů. 
• při nakupování a vstupní kontrole  – odpovídá technik zodpovědný za 

sklad nebo ten, kdo nakupuje, zda je každá nádoba s nebezpečnou 
chemickou látkou označena: 
 českou popiskou 
 R-věty a S-věty 

popř. zda toto označení není poničeno. Pokud je neshoda, musí zajistit správné 
označení. 

• při skladování – odpovídá technik zodpovědný za sklad: 
o místo musí být označeno  
o každá nádoba musí být označena (viz vstupní kontrola) 
o musí být vyvěšeny „zásady“ první pomoci, 
o musí být k dispozici lékárnička, s výbavou odpovídající údajům 

v bezpečnostním listu  
• chemické látky na pracovištích - odpovídá vedoucí pracoviště a zodpovědný 

technik za danou zakázku: 
o každá nádoba musí být označena  (viz vstupní kontrola) 
o musí být k dispozici lékárnička, s výbavou odpovídající údajům 

z bezpečnostního listu 
• zbytky chemických látek a jejich další využití - odpovídá zodpovědný technik za 

končící zakázku: 
o nebezpečné chemické látky, které po skončení zakázky zůstaly a lze je 

využít i pro jiné projekty jsou opět převezeny do centrálního skladu a to i 
s příslušnou evidencí a řádně označených obalech. 

• Při přepravě z centrálního skladu je nutné: 
o mít  pro přepravované látky ve vozidle PI – zkrácené bezpečnostní listy 

nebezpečných chemických látek a přípravků, 
o kontrolovat aby každá nádoba byla řádně označena (viz vstupní kontrola) 

4.4 Podmínky pro nakládání s chemickými látkami 
Vedení AH-LS musí zajistit, aby: 

• byly zajištěny zdroje (finanční i lidské) pro naklání s chemickými látkami, 
• nakládaly s chemickými látkami pouze osoby starší 18-ti let, které nejsou 

zbaveny způsobilosti k právním úkonům. 
• Seznámit zaměstnance s nebezpečím spojeným při manipulaci s NCHLP a to 

jak pro jejich zdraví, tak pro životní prostředí 
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Proškolené osoby musí: 

• dodržovat stanovené podmínky pro nakládání s chemickými látkami, 
• používat stanovené OOPP, 

Pověřený vedoucí pracoviště a zodpovědný technik: 
• je zodpovědný za uskladnění a manipulaci s chemickými látkami a přípravky u 

zákazníka, 
• informuje zákazníka o změně používaných chemických látek a předává 

potřebnou dokumentaci, 
• zodpovídá po skončení zakázky za přepravu chemických látek a přípravků od 

zákazníka spět do centrálního skladu (viz - požadavky na dokumentaci při 
přepravě do centrálního skladu). 

4.5 Evidence spotřeby 
Za vedení spotřeby chemických látek zodpovídá majitel firmy. Evidence je převzata ze 
skladových karet a faktur dodavatelů. 

4.6 Styk s orgány státní správy a samosprávy 
Zajišťuje jej majitel firmy nebo jím pověřený zaměstnanec, který odpovídá za umožnění 
vstupu do prostor využívaných firmou zaměstnancům kontrolních a dozorových úřadů pro 
účely kontroly. 

Dále je povinen o této návštěvě informovat i zákazníka, pokud bude kontrola 
probíhat i v areálu jiných společností. 
 

5 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 
 
IP  Integrovaná příručka 
SJ 001  Řízení dokumentů, údajů a záznamů 
Seznam chemických látek.xls 
 
6 ZMĚNOVÁ SLUŽBA 
Uživatel není oprávněn k provádění vlastních změn v SEMS (poznámky vpisky apod.). K 
provedení jakékoliv změny této SEMS má delegovánu pravomoc pouze pracovník 
zodpovědný za EMS a pověřený majitelem firmy, který oficiálně vydává změny v řízeném 
režimu. 
 
7 ROZDĚLOVNÍK 

Ev:č. Pracoviště – místo 
01 kancelář firmy – složka ISO 
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1  ÚČEL A CÍL 
Stanovit postupy ke zvládnutí mimořádných událostí, které mohou vzniknout z důvodů 
požáru, vloupáním, havárií, ohrožením životního prostředí a nepředvídaným výpadkem 
důležitého zařízení. 
 
2 ROZSAH PLATNOSTI 
Platí pro všechny činnosti firmy Aleš Häusler - LESK SERVIS a je závazná pro všechny 
její zaměstnance. 
 
3 DEFINICE, POJMY A ZKRATKY 
3.1 Definice 
 
Nouzová situace 
Nouzová situace je nepředvídatelná událost, která má za následek zpomalení nebo 
přerušení výrobního procesu. 
 
Mimořádná opatření 
Mimořádným opatřením je předem připravený postup, který krok za krokem předepisuje 
řešení konkrétní nouzové situace. 
 
Požár 
Požárem se rozumí nekontrolovatelné hoření látek pevných (organických), kapalných, 
plynných a kovů, které není součástí technologických postupů. 
 
Úraz 
Každé poškození zdraví, tělesné nebo duševní, včetně usmrcení, které nastalo nezávisle 
na vůli poškozeného zaměstnance náhle a nečekaně, krátkodobým působením vnějších 
vlivů fyzikálních, chemických nebo jiných na jeho organizmus. 
 
Ohrožení životního prostředí 
Jakékoliv možné ohrožení životního prostředí (znečištění povrchových nebo podzemních 
vod, ovzduší, půdy apod.). 
 
Vloupání 
Stav při kterém dojde k neoprávněnému vstupu do objektu firmy za účelem poškození 
nebo zcizení majetku firmy nebo zaměstnance. 

3.2 Zkratky 
AH-LS zkratka názvu firmy Aleš Häusler – LESK SERVIS 
BT bezpečnostní technik 
EMS systém environmentálního řízení 
FO  formulář ostatní 
MF majitel firmy 
PI pracovní instrukce 
PVE představitel vedení pro environment 
SJ směrnice SŘJ 

QMS systém řízení jakosti 
VZ vedoucí zaměstnanci 
ZAM zaměstnanci 
SD správce dokumentace 
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4 POPIS ČINNOSTI 
 
4.1 Matice zodpovědnosti 
Odpovědnost za provádění činností souvisejících s havarijní připraveností určuje matice 
zodpovědnosti, která je zde uvedena 

Činnosti PVE MF VZ ZAM BT 
Vyhlášení nouzové situace I O S S  
Řízení likvidace mimořádné situace S O S   
Ukončení nouzové situace S O S I  
Vyšetření příčin mimořádné situace S I O S  
Přijetí nápravných opatření S I O S  
Hlášení orgánům státní správy pokud 
to legislativa vyžaduje 

S O S   

Výcvik zaměstnanců S I O S S 
Provádění kontrol  I S  O 

O – odpovídá,  S  – spolupracuje dle pokynů,  I   – je informován 

4.2 Vyhlášení nouzové situace 
Každý zaměstnanec AH-LS, který zjistí možnost nebo vznik jakékoliv nouzové situace 
týkající se přímo firmy, nebo i v prostorách zákazníků, musí nejprve vzniku případně 
nárůstu takové události zabránit vlastními silami. Pokud zjistí, že tak není možno učinit 
bez ohrožení zdraví nebo života jeho nebo spolupracovníků, či zaměstnanců zákazníka 
nebo škod na majetku, musí neprodleně tuto událost oznámit co nejrychleji majiteli vlastní 
firmy nebo vedoucímu zodpovědného za provoz zákazníka. 

4.3 Převzetí zodpovědnosti 
Odpovědný vedoucí, v jehož útvaru nouzová situace nastala, po příchodu do objektu 
přebírá dočasně řízení likvidace nouzové situace. V případech, které nejsou stanoveny 
obecně závaznými předpisy (těžký, smrtelný nebo hromadný úraz), po příchodu 
nadřízených předává řízení likvidace následků havárie majiteli firmy nebo 
bezpečnostnímu technikovi, v ostatních případech veliteli Hasičského záchranného sboru 
(požár, živelná katastrofa) nebo veliteli zásahové jednotky Policie (trestná činnost). 

4.4 Požár 
Při požáru zařízení, vlastního objektu, nebo v areálech společností, kde AH-LS působí, 
postupují všichni zaměstnanci firmy podle "Požárních poplachových směrnic" vlastních 
nebo zákazníka. Po příjezdu hasičského záchranného sboru jsou povinni dbát příkazů 
velitele zasahující hasičské jednotky. 
Po likvidaci požáru následnou nouzovou situaci řeší majitel firmy, případně jím pověřený 
pracovník. 

4.5 Pracovní úraz 
Při smrtelném, těžkém nebo hromadném úrazu zaměstnanec, který jej zjistí (je přítomen a 
schopen jednání) poskytne postiženému zaměstnanci nezbytnou první pomoc – život 
zachraňující opatření a neprodleně zavolá lékařskou pomoc. Následně informuje 
nejbližšího nadřízeného nebo majitele firmy, který zajistí legislativou  
požadovaná hlášení a oznámení. Postupujeme podle Plánu havarijní připravenosti 
a reakce. 
4.6 Ohrožení životního prostředí 
Firma může ohrozit životní prostředí zejména nakládáním s nebezpečnými chemickými 
látkami  a  jejich  únikem  do  ekosystémů a  společenstev  rostlin a živočichů. Jedná se 
zejména o. únik používaných nebezpečných chemických látek a následnou kontaminaci  
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půdy a podzemních vod. Velké nebezpečí představuje i únik těchto chemikálií do 
kanalizace zákazníka a následné vniknutí do kanalizace města, či kanalizací přímo 
svedených do recipientů. Vedle těchto základních rizik hrozí i nebezpečí při manipulaci 
s odpady, zejména pak odpady nebezpečnými, které jsou společností produkovány 
v podobě obalů od NCHLP a odpadů kontaminovaných těmito látkami. Způsoby likvidace 
a povinnosti zaměstnanců jsou uvedeny v pracovních instrukcích na jednotlivých 
pracovištích, vycházejících z bezpečnostních listů. Tyto instrukce jsou i v automobilech 
zásobujících pracoviště. 

4.7 Výpadky energií 
4.7.1 Elektrická energie  
Celkový nebo lokální výpadek 
Zaměstnanec, který zjistí výpadek elektrické energie, oznámí tuto skutečnost vedoucímu 
provozu společnosti, která poskytuje elektrickou energie. 

Voda 
Zaměstnanec, který zjistí výpadek dodávky vody, oznámí tuto skutečnost vedoucímu 
provozu společnosti, která poskytuje vodu pro úklid. 

Vloupání 
Při vloupánchí informuje zaměstnanec, který je zjistí, majitele firmy, který tuto skutečnost 
nahlásí následně Policii ČR. Pokud nelze informovat majitele firmy, je tento zaměstnanec 
sám povinen tuto skutečnost oznámit na Policii ČR. 

4.8 Opatření související s řešením nouzové situace 
4.8.1 Opatření na překlenutí a zvládnutí nouzové situace 
Vedoucí pracoviště - se přímo na místě přesvědčí o vzniklé situaci. Posoudí ohrožení 
zdraví zaměstnanců a to jak firmy AH-LS, tak zaměstnanců společností, kde firma působí, 
dále zhodnotí dopady do životního prostředí a majetku. Po získání potřebných informací 
od pracovníků určí priority na základě příslušného způsobu řešení a určí termíny plnění. 
Majitel firmy - převezme řízení, určí úkoly zaměstnancům a iniciuje všechna nezbytná 
opatření pro omezení škod, pro překlenutí výpadku poskytované služby a pro nápravná 
opatření k obnovení poskytované služby. 
Zaměstnanci - spolupracují na odstraňování škod a havárií dle instrukcí majitele firmy, 
svých přímých nadřízených, případně velitele záchranného hasičského sboru. 

4.8.2 Kontrola a ukončení nouzové situace 
Majitel firmy kontroluje termínový plán likvidace nouzové situace. Zajišťuje opětovný 
provoz firmy ve stanoveném termínu a koordinuje přechod do pravidelného procesu. 

4.8.3 Záznam o mimořádné situaci 
Z každé mimořádné situace je nutno pořídit záznam, který musí obsahovat: 

• datum, popis situace, škody na zdraví, vzniklé škody na majetku, hlášení 
orgánům státní správy. 

5 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 
Integrovaná příručka, Plán havarijní připravenosti a reakce, Bezpečnost práce 
6 ZMĚNOVÁ SLUŽBA 
Uživatel není oprávněn k provádění vlastních změn v SEMS (poznámky vpisky apod.). K 
provedení jakékoliv změny této SEMS má delegovánu pravomoc pouze správce 
dokumentace, který oficiálně vydává změny v řízeném režimu. 
7 ZÁKLADNÍ ROZDĚLOVNÍK 

Ev:č. Pracoviště - místo 
01 kancelář firmy – složka ISO 
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1 Platnost 
Pracovní instrukce platí pro všechny pracovníky firmy Aleš Häusler – LESK SERVIS. 
 
2 DÁVKOVÁNÍ A POUŽITÍ ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ 
 
Prostředek: ATO 100 
Dávkování: cca 1 dcl do 10 litrů vody (1 kbelík z úklidového vozíku) 
Dávkování pro strojní čištění: 3 dcl do 200l vody 
Použití: pro mytí všech omývatelných ploch 
Ochranné prostředky: ochranné rukavice 
 při dávkování ochranné brýle 
 
Prostředek: ATA- ATA (písek) 
Dávkování: neředí se - posypat dle znečištění 
Použití: umývadla, obklady, dlažba, WC mísy, sifony atd. 
Ochranné prostředky: ochranné rukavice 
 při dávkování ochranné brýle 

 
Prostředek: BENT LESK a BENT OP 
Dávkování: cca 0,5 dcl do 10 litrů vody (1 kbelík z úklidového vozíku) 
Použití: pro mytí všech omývatelných ploch 
Ochranné prostředky: ochranné rukavice 
 při dávkování ochranné brýle 

 
Prostředek: BENT s dezinfekcí 
Dávkování: cca 1 dcl do 10 litrů vody (1 kbelík z úklidového vozíku) 
Použití: pro mytí a dezinfekci veškerých omývatelných ploch ve 

zdravotnictví a potravinářství 
Ochranné prostředky: ochranné rukavice 
 při dávkování ochranné brýle 
Prostředek: BENTESO 
Dávkování: cca 0,5 dcl do 10 litrů vody (1 kbelík z úklidového vozíku) 
Použití: pro mytí všech omývatelných ploch 
Ochranné prostředky: ochranné rukavice 
 při dávkování ochranné brýle 
 
Prostředek: BREF čistící prostředek na WC 
Dávkování: neředí se - dle znečištění sanitární keramiky  
Použití: na odstraňování vodního kamene a vápenných usazenin 
Ochranné prostředky: ochranné rukavice 
 při dávkování ochranné brýle 
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Prostředek: CLIN na okna 
Dávkování: neředí se – mechanický sprej – nastříká se na sklo a vyčistit 

suchou utěrkou 
Použití: čištění skel 
Ochranné prostředky: nemusí se použít 
 
Prostředek: FLORE – SE SNÍŽENOU PĚNIVOSTÍ 
Dávkování: pro běžné mytí cca 1 dcl do 100 litrů vody  
Použití: pro strojní čištění veškerých omývatelných ploch 
Ochranné prostředky: ochranné rukavice 
 při dávkování ochranné brýle 
 
Prostředek: Ideál SANITAN 
Dávkování: pro běžné mytí s dezinfekcí cca 1 dcl do 10 litrů vody (1 

kbelík z úklidového vozíku) 
Použití: na mytí a dezinfekci obkladů, dlažby a WC  
Ochranné prostředky: ochranné rukavice 
 při dávkování ochranné brýle 
 
Prostředek: KALYP – tekuté mýdlo 
Dávkování: neředí se - v mechanických dávkovačích 
Použití: na mytí rukou  
 
Prostředek: KRYSTAL 
Dávkování: pro běžné mytí cca 1 dcl do 10 litrů vody (1 kbelík 

z úklidového vozíku) 
Použití: pro mytí všech omývatelných ploch 
Ochranné prostředky: ochranné rukavice 
 při dávkování ochranné brýle 
 
Prostředek: KRYSTAL sanan 
Dávkování:   pro běžné mytí s dezinfekcí cca 1 dcl do 10 litrů vody (1 

kbelík    
                                  z úklidového vozíku) 
Použití:              na mytí a dezinfekci obkladů, dlažby a WC  
Ochranné prostředky: ochranné rukavice 
 při dávkování ochranné brýle 
 
Prostředek: LINAL a LINAL RAZANT 
Dávkování pro běžné mytí cca 1 dcl do 10 litrů vody (1 kbelík 

z úklidového vozíku) 
 silné znečištění až 2 dcl do 10 litrů vody (1 kbelík 

z úklidového vozíku) 
Použití: na obklady, dlažbu a WC  nesmí se používat na chromové 

vybavení sprch atd 
Ochranné prostředky: ochranné rukavice 
 při dávkování ochranné brýle 
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Prostředek: Mazlavé mýdlo 
Dávkování pro běžné mytí cca 0,5 dcl do 10 litrů vody (1 kbelík 

z úklidového vozíku) 
Použití: na mytí PVC 
Ochranné prostředky: ochranné rukavice 
 při dávkování ochranné brýle 
 
Prostředek: MILIT 3in1 – WC čistič 
Dávkování neředí se - dle znečištění sanitární keramiky  
Použití: na odstraňování vodního kamene a vápenných usazenin 
Ochranné prostředky: ochranné rukavice 
 při dávkování ochranné brýle 
 
Prostředek: MILIT – domácí čistič 
Dávkování pro běžné mytí cca 0,5 dcl do 10 litrů vody (1 kbelík 

z úklidového vozíku) 
 silné znečištění cca 1 dcl do 10 litrů vody (1 kbelík 

z úklidového vozíku) 
Použití: na obklady, dlažbu a WC nesmí se používat na chromové 

vybavení sprch atd 
Ochranné prostředky: ochranné rukavice 
 při dávkování ochranné brýle 
 
Prostředek: Pronto krém a sprey 
Dávkování neředí se 
Použití: na čištění a impregnaci dýhovaného nábytku 
Ochranné prostředky: nemusí se používat 
 
Prostředek: REAL a jeho varianty (tekutý písek) 
Dávkování neředí se 
Použití: umývadla, obklady, dlažba, WC mísy, sifony atd. 
Ochranné prostředky: ochranné rukavice 
 
Prostředek: RILAN  
Dávkování pro běžné mytí cca 0,5 dcl do 10 litrů vody (1 kbelík 

z úklidového vozíku) 
Použití: na všechny omývatelné plochy  
Ochranné prostředky: ochranné rukavice 
 při dávkování ochranné brýle 
 
Prostředek: ROMY 
Dávkování pro běžné mytí cca 1 dcl do 10 litrů vody (1 kbelík 

z úklidového vozíku) 
Použití: na strojní čištění látek a koberců 
Ochranné prostředky: ochranné rukavice 
 při dávkování ochranné brýle 
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Prostředek: SAVO 
Dávkování pro běžné mytí s dezinfekcí cca 1 dcl  
Použití: na mytí a dezinfekci obkladů, dlažby a WC  
Ochranné prostředky: ochranné rukavice 
 při dávkování ochranné brýle 
 
Prostředek: SILONDA – ochranný krém 
Dávkování neředí se - v mechanických dávkovačích 
Použití: na ochranu rukou  
 
Prostředek: SODA 
Dávkování 50 gramů do 10 litrů vody (1 kbelík z úklidového vozíku) 
Použití: na změkčování vody 
Ochranné prostředky: ochranné rukavice 
 při dávkování ochranné brýle 
 
Prostředek: VIDO EKO 
Dávkování 0,1 dcl do 10 litrů vody (1 kbelík z úklidového vozíku) 
Použití: na čištění nábytku, skel, plastů 
Ochranné prostředky: ochranné rukavice 
 při dávkování ochranné brýle 
 
Prostředek: WC HIT, WC HIT fresch, YPLON WCgel 
Dávkování neředí se - dle znečištění sanitární keramiky  
Použití: na odstraňování vodního kamene a vápenných usazenin 
Ochranné prostředky: ochranné rukavice 
 při dávkování ochranné brýle 
 
Prostředek: ŽABKA (prášek) 
Dávkování 50 gramů do 10 litrů vody (1 kbelík z úklidového vozíku) 
Použití: na účinnější mytí podlah 
Ochranné prostředky: ochranné rukavice 
 při dávkování ochranné brýle 

 
3 OBECNÉ ZÁSADY 
Na ošetření a čištění všech chromových částí koupelen, WC a kuchyněk používat pouze 
tekuté mýdlo z dávkovačů! 
Výše uvedené dávkování je nutno vždy dodržovat!!! 
Přísný zákaz míchání jednotlivých přípravků dohromady!!!! 
 
4 ROZDĚLOVNÍK 
Originál dokumentu je uložen v elektronické podobě na PC v kanceláři firmy a evidované 
kopie této pracovní instrukce jsou na každém pracovišti příslušném pracovišti. 
 
 
Vypracoval: Aleš Häusler Datum: 1.5.2008 Podpis: 
Schválil:  Datum:  Podpis: 
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1 ÚVOD 
Podmínky poskytování osobních pracovních prostředků, mycích čistících a dezinfekčních 
prostředků u zaměstnavatele 
Ochranné prostředky poskytuje zaměstnavatel i jiným osobám vyskytujícím se s jeho 
vědomím na pracovišti např.návštěvy, kontroly SOD apod. 
 
2 Organizační pokyny k poskytování OOPP 
Pro možnost optimalizace zásob osobních ochranných pracovních prostředků a některých 
dalších prostředků OOPP, doporučuje příloha směrnice orientační lhůty pro jejich výměnu. 
Ochranný prostředek dále musí být vyměněn okamžitě, jakmile se sníží jeho ochranná 
funkce opotřebením nebo poškozením. Ochranné prostředky budou vydávány všem 
zaměstnancům dle pracovního zařazení, rizika a míry znečištění: při uzavření pracovního 
poměru, (po uplynutí zkušební doby), při nástupu na pracoviště. Výměna ochranných 
pracovních prostředků bude prováděna na základě schválení odpovědného vedoucího 
zaměstnance po odevzdání opotřebených. V termínu stanovujícím poskytnutí nových 
ochranných prostředků zhodnotí odpovědný vedoucí zaměstnanec stav OOPP a případně 
provede prodloužení termínu pro výměnu (poskytnutí) ochranného prostředku. 
Základní ochranné pracovní rukavice pro běžnou ochranu budou poskytovány dle potřeb 
a v rozsahu odsouhlasení odpovědným vedoucím zaměstnancem. 
Speciální ochranné prostředky např.: pro úklid a hygienu,pro práce ve výdejně 
stravy,budou poskytovány v množství a dle požadavků odpovědného vedoucího 
zaměstnance.Každý výdej ochranných pracovních prostředků ze skladu nebo z blíže 
určeného výdejního místa musí být dokladován zápisem a podpisem zaměstnance do 
osobní karty zaměstnance nebo do skladové karty, pro snadnou kontrolu celkového stavu 
ochranných prostředků a pro další doplnění těchto ochranných pracovních prostředků u 
zaměstnavatele.Na základě NV Č.495/2001 Sb.,kterým se stanoví rozsah a bližší 
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,mycích,čistících a 
dezinfekčních prostředků, vydává zaměstnavatel směrnici o poskytování OOPP, mycích 
čistících a dezinfekčních prostředcích, kterou se stanoví způsob, spoluúčast na 
náhradách, vyjmenované práce a pracoviště a doporučené termíny poskytování.Směrnice 
zahrnuje sortiment a množství úklidových, mycích, čistí cích a dezinfekčních prostředků, 
používaných pro udržení hygieny pracoviště a pracovních podmínek. 
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2.1 Ochrannými prostředky pro účely poskytování OOPP u zaměstnavatele 
nejsou: 

• běžné pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví   
      zaměstnanců před riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému   
      opotřebení nebo znečištění, 
• výstroj a -vybavení záchranných sborů a služeb vykonávajících činnost  
      podle zvláštních právních předpisů (BZS), 
• speciální ochranné prostředky používané v armádě nebo pořádkových a   
      bezpečnostních silách, 
• výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích, 
• sportovní výstroj a vybavení, 
• ochranné prostředky určené pro sebeobranu, 
• prostředky pro zjišťování a signalizování rizik a škodlivin na pracovišti. 

2.2 Ochranné prostředky musí: 
- být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání 

nesmí představovat další riziko, 
- odpovídat podmínkám na pracovišti, 
- být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců, 
- respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců. 

2.3 Tam,kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje,aby zaměstnanci používali 
současně více ochranných prostřed ku, musí být tyto ochranné prostředky 
vzájemně slučitelné. 

2.4 Zaměstnanci musí být s používáním OOPP seznámeni. Používání OOPP více 
zaměstnanci je možné pouze v případě,že byla učiněna o patření, která zamezí 
ohrožení přenosnými chorobami. 

2.5 Za dezinfekční prostředky se považují též ochranné masti s dezinfekčním 
účinkem. 

 
3 PRÁCE A ČINNOSTI, KTERÉ VYŽADUJÍ OCHRANU TĚLA, PAŽÍ A RUKOU 
3.1 Ochranné oděvy: 

a) práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky, dezinfekčními prostředky, žíravými 
čistícími prostředky a ochrannými postřiky, 

b) práce s horkými materiály nebo v jejich blízkosti a všude tam, kde jsou 
pociťovány vlivy vysoké teploty, 

c) práce při výrobě skla, 
d) otryskávací práce, 
e) práce v prostorech s teplotou hluboko pod bodem mrazu, 
f) práce při čištění cisteren,nádrží a kanálů. 

3.2 Ohnivzdorné ochranné oděvy: 
a) svařovaní v omezených prostorech, 
b) opravy tavících agregátů kovu a skla. 

3.3 Zástěry odolné proti proříznutí,probodnutí: 
a) práce při vykosťování a řezání masa, 
b) práce s ručními noži,při kterých je třeba táhnout nůž směrem k tělu. 

3.4 Kožené zástěry: 
a) svařovací práce, 
b) kovářské práce, 
c) slévačské práce, 
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3.5 Ochrana předloktí: 
a) práce při. vykosťování a krájení masa, 

3.6 Rukavice: 
a) svařování, 
b) manipulace s předměty s ostrými hranami.s výjimkou strojů,kde je nebezpečí,že 

budou rukavice zachyceny, 
c) nechráněné práce s kyselinami a roztoky žíravin, 
d) práce s ropnými produkty, 
e) práce s podchlazenými výrobky a předměty, 
f) práce s expanzními vsazovacími přístroji. 

3.7 Rukavice z kovové síťoviny: 
a) práce při vykosťování a krájení masa, 
b) krájení masa ručním nožem při porážení zvířat a výrobě masa, 
c) práce při výměně nožů u řezacích strojů. 

3.8 Práce a činnosti,které vyžadují ochranu před nepříznivým počasím 
a) práce ve venkovním prostředí v deštivém a chladném počasí. 

3.9 Práce a činnosti, které vyžadují použití výstražných oděvů 
a) práce,při nichž je zapotřebí,aby zaměstnanci byli zřetelně viditelní. 

3.10 Práce a činnosti, které vyžadují použití bezpečnostních pásů a postrojů 
a) práce na lešeních a konstrukcích, 
b) práce při montáži stavebních prefabrikátů, 
c) práce na stožárech. 

3.11 Práce a činnosti, které vyžadují použití bezpečnostních lan 
a) práce v kabinách výškových jeřábů, 
b) práce ve výškových kabinách stohovacích a zakládacích zařízení ve skladištích, 
c) práce ve vysokých částech vrtných věží, 
d) práce v šachtách a stokách. 

3.12 Prače a činnosti, které vyžadují ochranu pokožky 
a) práce při zpracování barev a materiálu k nanášení, 
b) práce při vydělávání kůží, 
c) práce ve vlhkém prostředí, 
d) čistící a údržbářské práce,při nichž může dojít ke kontaminaci pokožky, 
e) práce s ionizujícím zářením. 
 

4 PŘÍLOHY 
Příloha A - PI014-02 - Náhrada pořizovacích nákladů na OOPP 
Příloha B - PI014-02 - Seznam a doporučená doba životnosti ochranných 
prostředků 
 
 
 
 
Vypracoval: Aleš Häusler Datum: 1.5.2008 Podpis: 
Schválil:  Datum:  Podpis: 



 

 

Příloha A – PI014-02 Poskytování OOPP 
 
SMĚRNICE – NÁHRADA POŘIZOVACÍCH NÁKLADŮ OOPP 
 
Každý ochranný pracovní prostředek (OOPP) má podle vypracované směrnice 
stanovenou optimální dobu životnosti. 
 
Zaměstnanec, který ukončí pracovní poměr dohodou nebo výpovědí, zákoník práce č. 
65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, §§ 43, 44, ve znění §§ 51, 58, je povinen 
uhradit alikvotní část pořizovacího nákladu ceny OOPP. 
 
Dále je zaměstnanec povinen uhradit alikvotní část pořizovacího nákladu ceny OOPP při 
ukončení pracovního poměru zaměstnavatelem ve znění zákoníku práce č. 65/1965 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, § 46 odst. 1 písm. f), odst. 2 písm. b), odst. 3 a 4, § 53 
odst. 1 písm. a) b). 
 
Zaměstnanec, kterému končí pracovní smlouva na dobu určitou, a zůstatková hodnota 
OOPP je vyšší než 50 % ceny, je povinen uhradit alikvotní část nákladů pořizovací ceny 
OOPP. 
 
Zaměstnavatelem poskytované ochranné pracovní prostředky jsou měněny po zjištění, že 
ochranný pracovní prostředek neplní funkci ochrany před riziky práce: 
 

- před uplynutím doporučené životnosti ochranného prostředku, 
- v termínu doporučené životnosti stanoveným směrnicí, 
- po uplynutí doporučené životnosti, pokud ochranný prostředek v termínu 

doporučené životnosti plní dále funkci ochrany před rizikem vykonávané práce. 
 
V případě porušení této směrnice o poskytování OOPP ze strany zaměstnance bude 
posuzováno jako hrubé porušení zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů, se všemi 
důsledky. 
 
Zaměstnanec stvrzuje svým podpisem, že byl důkladně seznámen s obsahem a 
dodržováním směrnice o OOPP. 
 
Příjmení a jméno pracovníka: Datum: Podpis pracovníka: 
   

   

   

   

   

   

   

   

 
Platnost: 01.05.2008 
 
 
 



 

 

Příloha B – PI014-02 Poskytování OOPP 
 

Seznam a doporučená doba životnosti ochranných prostředků (OOPP) 
 
 
Zaměstnanec:……………………………………………………………………………… 
 
Zaměstnanec svým podpisem stvrzuje, že převzal OOPP: 
 

Ochranný oděv: Doba 
životnosti: 

Pořizovací 
cena OOPP 

v Kč 
Datum: Podpis 

zaměstnance: 

pracovní montérky 
s laclem 24 měsíců 342,-   

montérková bunda 24 měsíců 426,-   
Mikina  24 měsíců 318,-   
Tričko 12 měsíců 126,-   
pracovní kalhoty 24 měsíců 214,-   
Bunda zimní 60 měsíců 904,-   
plášť do deště 36 měsíců 115,-   
Čepice zimní 36 měsíců 160,-   
pracovní plášť 36 měsíců 285,-   
vesta bez rukávů 36 měsíců 320,-   
vesta bez rukávů - 
zateplená 36 měsíců 380,-   

 

Pracovní obuv: Doba 
životnosti: 

Pořizovací 
cena OOPP 

v Kč 
Datum: Podpis 

zaměstnance: 

prac. boty – obuv do haly 24 měsíců 774,-   
prac. boty – zimní 24 měsíců 1 150,-   
holínky gumové 24 měsíců 297,-   

 

Pracovní rukavice: Doba 
životnosti: 

Pořizovací 
cena OOPP 

v Kč 
Datum: Podpis 

zaměstnance: 

rukavice prac. – gumové 7 dní 18,-   
rukavice prac. – textilní 1 měsíc 15,-   
rukavice prac. – 
zateplené 2 měsíce 19,-   

 

Ostatní ochranné 
pomůcky: 

Doba 
životnosti: 

Pořizovací 
cena OOPP 

v Kč 
Datum: Podpis 

zaměstnance: 

ochranné brýle 60 měsíců 66,-   
zástěra gumová 36 měsíců 58,-   
ochranný štít 60 měsíců 170,-   

 
 
 
V Jihlavě dne: ……………………   Podpis: …………………………….. 
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1 POVINNOSTI PRACOVNÍKA 
Pracovník provádějící úklidové práce je po skončení úklidu zejména povinen: 

- vyčistit úklidový vozík, kbelíky a rám vozíku, 
- vyčistit materiál potřebný k úklidu – koště, vytěrák, lopatku, vysavač atd., 
- vymáchat a vyždímat vytírací hadry – přehodit přes úklidový vozík, aby řádně 

vyschly, 
- srovnat materiál potřebný k úklidu – úklidovou chemii, papírové ručníky, toal. 

papír, ochranné krémy, silondy atd., 
- vynést vytříděné odpadky na určená místa, 
- vyčistit síto na výlevce, 
- umýt výlevku, 
- očistit vodovodní baterii, 
- očistit obkladačky a dveře úklidové komory, 
- zamést a vytřít úklidovou komoru, 
- úklidovou komoru uzamčít a klíče odevzdat na vrátnici (nebo určené místo). 

 
2 BEZPEČTNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Prostory, určené pro pohyb a únik, musí být neustále volné. 
 
3 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY 
Při manipulaci s nebezpečným odpadem a s nebezpečnými chemickými látkami a 
prostředky se musí zaměstnanec chránit vhodnými ochrannými pracovními prostředky - 
vhodné rukavice, gumovou zástěru a gumovou obuv. 
Při manipulaci s tekutými nebezpečnými chemickými látkami a prostředky je pracovník 
povinen navíc používat na ochranu očí ochranné brýle. 
 
4 LIKVIDACE PŘÍPADNÉ HAVÁRIE 
Zaměstnanec, který zjistí havárii je povinen v rámci svých sil zamezit nebo zabránit 
následkům. V případě, že není zaměstnanec schopen svými silami zabránit havárii, je 
povinen oznámit tento stav v souladu se  směrnicí Havarijní připravenost a reakce. 
Všechny havárie je nutné zaznamenat do provozního deníku pracoviště. 
 
5 KONTROLA 
Kontrolu těchto úkolů provádí přední pracovník nebo technik na pracovišti dle rozpisu 
četnosti kontrol jednotlivých pracovišť. Kontrolu pracoviště zaznamenává do deníku 
pracoviště. 
 
6 SANKCE 
V případě nedodržování tohoto nařízení budou zaměstnanci včetně techniků napomenuti, 
eventuelně finančně postiženi. 
 
Vypracoval: Aleš Häusler Datum: 1.5.2008 Podpis: 
Schválil:  Datum:  Podpis: 
 


