
  

 

 

ZÁSADY BEZPEČNÉHO  CHOVÁNÍ 

v objektech Plzeňského Prazdroje, a.s. 
 

 

 I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1. Dále uvedené podmínky zavazují pracovníky i zástupce zhotovitele, tj. prodávajícího (příp. zhotovitele) i jeho 

subdodavatele, kteří v areálu Plzeňského Prazdroje,a.s. provádí práce, ev. se zdržuje na základě smluvního vztahu s 

objednatelem  Rodostav Praha, s.r.o, IČ 27080102 

 

2. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli (kupujícímu, odběrateli) Rodostav Praha. s.r.o. za plnění daných podmínek 

rovněž pracovníky i zástupci svých subdodavatelů, pokud z jeho smluvních vztahů s těmito subdodavateli vyplývá 

faktické plnění pro objednatele (kupujícího, odběratele). 

 

3. Dále jen objednatel a zhotovitel či subdodavatel. 

 

II. 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ  

 
1. Zhotovitelé a jejich subdodavatelé jsou povinni dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci. Jsou odpovědni za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních 

norem podle přísl. ustanovení zákoníku práce a prováděcích vládních nařízení, příp. podle dalších zvláštních 

právních předpisů. 

 

2. Zhotovitelé a jejich subdodavatelé jsou prokazatelně seznámení s riziky a přijatých opatřeních v areálu pivovaru 

Velké Popovice a předají objednateli rizika vyplývající z jejich činnosti dle § 101,odst.3 Zákoníku práce. S riziky 

jsou povinni seznámit všechny své zaměstnance, kteří budou vykonávat pracovní činnosti v areálu objednatele 

 

3. Zhotovitel je povinen při své činnosti v areálu používat ochranné pomůcky podle hrozících rizik. Před vstupem do 

výrobních prostor zhotovitel je povinen zjistit si u vedoucího výrobního útvaru nebo specialisty HSE, jaké ochranné 

pomůcky jsou předepsány. Zhotovitel je povinen opatřit si předepsané ochranné pomůcky před zahájením prací 

nebo vstupem do výrobních prostor, na vlastní náklady, a nadále je při práci používat. Základním standardem pro 

vstup do areálu pivovaru jsou pevné boty s uzavřenou špičkou a protiskluznou podrážkou a dlouhé kalhoty, pro 

pohyb na komunikacích výstražná vesta. Při nerespektování tohoto pokynu může být pracovník zhotovitele vykázán 

z areálu závodu odpovědným pracovníkem objednatele, aniž má zhotovitel právo na náhradu škody. 

 

4. Pracovníci i zástupci zhotovitele (subdodavatele) jsou povinni dbát pokynů kontrolních orgánů objednatele v oblasti 

bezpečnosti práce a hygieny práce. V případě zjištění porušování zásad BOZP pracovníky nebo zástupci zhotovitele 

subdodavatele je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokynů kontrolního orgánu objednatele, včetně 

respektování zákazů práce či vykázání porušovatelů z území objednatele. Za každý takto zjištěný případ bude 

zhotoviteli účtována smluvní pokuta 5 000,-Kč. 

 

5. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na vyzvání dechové zkoušce na alkohol. Tuto zkoušku jsou oprávněni 

provádět vedoucí pracovníci Pivovaru Velké Popovice, specialista HSE a dále příslušníci strážní služby Securitas, 

s.r.o.  V případě pozitivního nálezu bude zaměstnanec zhotovitele vykázán z areálu pivovaru V.P., zjištění bude 

neodkladně oznámeno oprávněnému zástupci zhotovitele a organizaci bude  vyúčtována smluvní pokuta ve výši 5 

000,-Kč. Až do vyřešení případu bude provinilému pracovníkovi  znemožněn vstup a pobyt v areálu Pivovaru Velké 

Popovice.  

 

6.  Pro zhotovitele a jejich subdodavatele, kteří plní své závazky vůči objednateli, platí tyto základní bezpečnostní 

pokyny: 

 

a) Pracovníci zhotovitele (subdodavatele), jakož i jejich zástupci, kteří budou působit na  území a v objektech , 

Plzeňského |Prazdroje a.s., musí absolvovat vstupní školení BOZP. 

 

b) Práce lze zahájit až po jejich předchozím projednání s příslušným technickým zástupcem objednatele. 



  

 

      Předmětem projednávání musí být vymezení rozsahu práce, pracovního prostoru i přístupových cest. Zvláštní 

důraz musí být kladen na otázky BOZP dle Postupů ke směrnici Řízení BOZP „Řízení interních a externích 

dodavatelů z hlediska BOZP, PO a OŽP“ – PO- 03-TR-03-07, které je nutno upřesnit a dodržovat v souvislosti s 

výrobní činností objednatele a převzetím pracoviště, které je prováděno písemně na předepsaný formulář dle 

přílohy č. 5 pokynů. O projednání musí být proveden zápis do stavebního deníku.  

Ujednání potvrdí svými podpisy zodpovědný pracovník zhotovitele (subdodavatele) a objednatele. 

      Tito pracovníci jsou rovněž odpovědni za seznámení všech dalších zúčastněných či dotčených osob s obsahem 

ujednání. 

c)  Pracovníci zhotovitele (subdodavatele) jsou povinni používat při práci stanovené ochranné prostředky a 

pomůcky. Zhotovitel (subdodavatel) je povinen zajistit pro své pracovníky ochranné prostředky a pomůcky, 

jakož i vyžadovat a kontrolovat jejich používání. Pracovní oděv musí být označen názvem firmy. 

 

d)  Technici, stavbyvedoucí, vedoucí montážních čet, mistři, předáci nebo případně jiní zástupci zhotovitele 

(subdodavatele) jsou povinni před zahájením prací na určeném provozu absolvovat speciální instruktáž u 

vedoucího daného provozu nebo jím pověřeného zástupce. Cílem je zajistit bezpečnost pracovníků zhotovitele 

(subdodavatele) i objednatele. Účastníci instruktáže budou současně seznámeni také s příslušnými částmi 

vnitřního  havarijního plánu v návaznosti na určená pracoviště a pracovní prostory, zejména pak  se všemi 

nebezpečnými místy, kde existuje zvýšené riziko vzniku úrazu. 

    Zhotovitel (subdodavatel) je povinen zajistit, aby stanovené zásady v průběhu instruktáže byly formou pracovních 

příkazů a pokynů přeneseny na jeho zaměstnance. 

 

e)  Zhotovitel (subdodavatel) je povinen jmenovat u každé pracovní skupiny vedoucího práce, a to i v případě, že 

se jedná o dvoučlennou skupinu. Vedoucímu pracovní skupiny musí stanovit odpovědnost za zajišťování 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci celé skupiny. O svých povinnostech a právech musí být vedoucí skupiny 

řádně poučen ještě před zahájením prací. 

 

f)  Pracovníci zhotovitele (subdodavatele) odpovídají za pořádek a čistotu na svém pracovišti (staveništi) a 

prostorech přilehlých. Pokud činností zhotovitele vzniká prach, tak je nutné eliminovat jeho šíření vhodnými 

zábranami nebo kropením. Zejména jsou povinni pravidelně odvážet stavební sutiny či zbytky materiálu, které se 

vyskytují během provádění prací na dohodnutá místa uvedená v zápise o předání pracoviště nebo staveniště, 

popřípadě dle pokynů stavebního či technického dozoru. Dále je zhotovitel (subdodavatel) povinen zabezpečit 

výkopy všeho druhu, pracovní prostory, cesty a chodníky, přejezdy a podobně. Veškerá bezpečnostní opatření 

musí být vedena v souladu s vyhláškou ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, vyhláškou č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických 

zařízeních při stavebních pracích a navazující předpisy, ČSN a pokyny i zvyklostmi platnými u objednatele. 

 

g)  Pokud práce zasahují do vnitropodnikových komunikací nebo je narušují, je zhotovitel (subdodavatel) povinen 

předem písemně dohodnout postup práce a bezpečnostní opatření s technickým dozorem správce komunikace 

příslušným dle rajónového plánu objednatele, a komunikaci zabezpečit dle předpisů. 

 

h)  Staveniště a samostatné prostory pracovišť musí být oploceny a zabezpečeny ve smyslu § 11 Vyhl. 324/1990 

Sb., případně dle dalších pokynů objednatele.  

 

i)  Zhotovitel, případně i samostatně působící subdodavatel, je povinen denně před zahájením práce vedoucímu 

provozu nebo jeho určenému zástupci, vedoucímu střediska, agregátu, zařízení či jinému pověřenému 

pracovníkovi objednatele sdělit informaci o rozsahu práce a určení místa, kde bude danou činnost provádět. Při 

tom zhotovitel (subdodavatel) vznese své požadavky pro zajištění BOZP svých pracovníků i pracovníků 

objednatele. Záznam o dohodě zajištění provedou zainteresovaní zápisem do montážního či stavebního deníku. 

Uvedená povinnost odpadá, jestliže je pracoviště předáno zhotoviteli (subdodavateli) a není dotčeno činností 

objednatele. 

 

j)  Pracovníci zhotovitele (subdodavatele) se mohou zdržovat jen na těch pracovištích a v provozech či prostorech, 

kde plní své pracovní povinnosti a kde byli poučeni o bezpečnosti práce a možnostech vzniku úrazu. Při vstupu 

na tato pracoviště, do sociálních zařízení, kantýny či jídelny apod., mohou používat jen komunikací, které jim 

byly určeny technickým dozorem objednatele. 

 

k)  Řidiči dopravních prostředků zhotovitele (subdodavatele), kteří zajišťují dopravu na území Plzeňského 

|Prazdroje a.s., jsou kromě obecně závazných právních předpisů povinni respektovat také vnitřní značení a 

pravidla provozu na komunikacích objednatele (Místní provozní bezpečnostní předpis – PI-VP-25-02-08 - 

Dopravní řád). 

 



  

 

l)  Pokud při stavební nebo montážní činnosti bude zhotovitel či subdodavatel používat základní prostředky 

objednatele(jeřáby,VZV, dopravní prostředky a pod) musí být předem uzavřena písemná dohoda, jejímž 

obsahem bude vymezení práv a povinností, jakož i stanovení podmínek bezpečného používání daných ZP. 

 

m)  Skládky či drobná ukládání materiálů může zhotovitel či subdodavatel provádět jen v prostorách, které k tomu 

byly určeny technickým dozorem objednatele, a to v souladu s příslušnými ustanoveními vyhl. ČÚBP č. 48/1982 

Sb. a vyhl. č. 324/1990 Sb. 

 

7. Každé přerušení práce delší než jeden pracovní den a její opětovné zahájení musí zodpovědný pracovník zhotovitele 

oznámit zástupci technického dozoru objednatele i příslušnému vedoucímu provozu objednatele a pořídit o tom 

zápis ve stavebním nebo montážním deníku. 

 

8. Každý vzniklý pracovní úraz pracovníka zhotovitele či subdodavatele musí jejich zodpovědní pracovníci neprodleně 

ohlásit technickému dozoru objednatele, aby objednatel měl okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a 

okolností úrazu. Objednatel si vyhrazuje právo svého vyjádření na Záznamu o úrazu pracovníka zhotovitele či 

subdodavatele. Vyjádření může být také přílohou Záznamu o úrazu s tím, že na tuto přílohu bude odkázáno přímo v 

Záznamu. 

 

9. Technický dozor objednatele z provedeného šetření pořídí záznam do stavebního či montážního deníku. V případě, že 

utrpí úraz pracovník zhotovitele nebo subdodavatele, který u objednatele nemá svého nadřízeného, zástupce 

technického dozoru objednatele bezodkladně informuje příslušného vedoucího zaměstnance zraněného, zajistí 

(pokud to zdravotní stav zraněného vyžaduje) poskytnutí první pomoci a přivolání záchranné zdravotní služby a 

spolupodílí se na vyšetřování příčin a okolností úrazu.  

 

10. Pracovníci zhotovitele musí být vybaveni kartou na vstup do areálu PVP, pro vjezd aut musí být auta vybavena 

vjezdovým povolením. Vozidlo nevezoucí žádný předem dohodnutý materiál nesmí vjet do areálu, ostatní musí 

opustit areál bezprostředně po vyložení, po areálu je povolena pouze nejkratší cesta k vykládce a zpět.. Pracovníci 

BS jsou oprávněni kontrolovat obsah zavazadlových i jiných prostorů automobilů. V případě, že pracovníci firmy 

budou do pivovaru dovážet nářadí, materiál apod., které budou po skončení prací opět vyvážet, musí při vjezdu 

předložit seznam věcí, kopii zanechá na bráně a při zpětném vývozu se prokáže potvrzeným seznamem od BS 

(Postup -  PO-03-GR-02-08 – Vstup osob, pohyb vozidel a ostraha majetku). 

 

III. 

1. POŽÁRNÍ OCHRANA 

 
1. Zhotovitelé a jejich subdodavatelé se zavazují dodržovat v prostorách Pivovaru Velké Popovice  zákon 133/1985 Sb., 

o požární ochraně, (zákon 67/2001 Sb., plné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá z 

pozdějších změn). Vyhlášku Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) č. 246/2001 Sb., dále příslušné části Postupů stanovení organizace 

zabezpečení PO v pivovaře Velké Popovice PO 03-TR-20-07.  

2. Dodržovat zákazy kouření a manipulace s otevřeným ohněm, zejména v prostorách s nebezpečím požáru nebo 

výbuchu hořlavých plynů, prachů, par a v místech kde se provozují  činnosti se zvýšeným a s vysokým požárním 

nebezpečím. Kouření v celém areálu PVP je zakázáno s výjimkou objednatelem přesně stanovených „kuřáckých 

míst“, zákaz kouření se vztahuje i na volná prostranství, kabiny řidičů vozidel a pracovních stroj. V případě 

nedodržení zákazu bude organizaci vyúčtována smluvní pokuta ve výši 5000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný 

případ porušení zákazu. 

     Práce se zvýšeným požárním nebezpečím (svářečské práce, práce s otevřeným plamenem, nahřívání mat. v tavných 

nádobách, manipulace se zdroji tepla, atd.) jsou zhotovitelé povinni předem projednávat s technickými zástupci 

objednatele dle Postupů ke směrnici Řízení BOZP „Řízení interních a externích dodavatelů z hlediska BOZP, PO a 

OŽP“ – PO- 03-TR-03-07, které stanoví nutnost vystavení „Povolení ke svařování“. Stejně tak jsou zhotovitelé 

povinni předem oznámit požárně technické charakteristiky materiálů skladovaných a používaných v prostorách 

objednatele. Při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím v objektech Pivovaru Velké Popovice jsou 

zhotovitelé povinni dodržet ustanovení Postupů stanovení organizace zabezpečení PO v  PVP - PO 03-TR-20-07 

vycházejících ze Směrnice SM-TŘ-20-07 stanovení organizace zabezpečení PO .  

 

3.  Zaměstnanci zhotovitele i jejich subdodavatelé jsou povinni před započetím těchto prací absolvovat školení 

stanoveného rozsahu. 

 



  

 

4. Objekty a zařízení používané zhotovitelem  v prostorách objektu objednatele jsou uživatelé  povinni trvale udržovat v 

nezávadném stavu tak, aby splňovaly požadavky z hlediska požární ochrany, bezpečnosti a hygieny práce. 

 

5. Konkrétní požadavky objednatele na úseku požární ochrany a bezpečnosti práce budou průběžně řešeny zápisem do 

stavebního nebo montážního deníku zhotovitele.     

 

IV. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

1. Všeobecná ustanovení  

 

Zhotovitelé a jejich subdodavatelé se zavazují provádět práce po zhodnocení  vlivů těchto prací na životní prostředí, 

tzn. na klimatické poměry, ovzduší, povrchové a podzemní vody, půdu, způsob využívání krajiny, na funkčnost a 

stabilitu ekosystémů a na obyvatelstvo. 

 

Zhotovitel (subdodavatel) se zavazuje veškerou činnost koordinovat tak, aby nedocházelo k ohrožení nebo 

případnému poškození životního prostředí a aby tato činnost splňovala podmínky ochrany životního prostředí. 

 

2. Vodní hospodářství 

 

Zhotovitel, který užívá závadné látky je povinen řídit se ustanovením § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

v aktualizovaném znění a učinit zejména taková opatření, aby tyto látky  nevnikly do povrchových , podzemních 

vod nebo kanalizace a neohrozily jejich kvalitu a kvalitu jejich prostředí. V případě, že činností zhotovitele dojde 

k úniku závadných, nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných látek a tím k ohrožení nebo znečištění povrchových 

podzemních či odpadních vod, je zhotovitel povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků 

havárie a neprodleně informovat pověřené pracovníky objednatele. Dále je zhotovitel povinen řídit se pokyny těchto 

pracovníků, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí.   

 

Pokud zhotovitel způsobí ohrožení nebo znečištění povrchových, podzemních nebo odpadních vod v areálu 

Pivovaru Velké Popovice, bude za každý takto zjištěný případ zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,--

Kč. Mimo tuto smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které svým jednáním způsobil. 

Pokud ohrožení nebo znečištění vod nastane v době od 6 30 hod. do 14 30 hod., je zhotovitel povinen nahlásit tuto 

skutečnost kontaktní osobě objednatele. Pokud tato situace nastane v době víkendů a ve všední dny od 14 30 hod. do 

6 30 hod., hlásí zhotovitel tento případ strážní agentuře Securitas, s.r.o. na hlavní vrátnici. O každém takto ohlášeném 

nebo zjištěném případu bude sepsán protokol.  

 

Pokud při činnosti zhotovitele vznikají odpadní vody, je zhotovitel za kvalitu odpadních vod plně zodpovědný. 

Kvalita odpadních vod vypouštěných do kanalizace musí odpovídat kanalizačnímu řádu, zejména pokud jde o 

dodržení nejvyšší přípustné míry znečištění. Při zjištění překročení nejvyšší přípustné míry znečištění bude 

zhotoviteli  účtována smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, 

vzniklé mu zvýšením úplat za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, uložením pokuty za nedovolené 

vypouštění vod nebo z jiného důvodu, v důsledku výše uvedeného nedovoleného jednání zhotovitele. 

 

Pokud škody způsobené ohrožením nebo znečištěním vod přesáhnou výši smluvní přirážky, bude zhotoviteli 

účtována přirážka v plné výši nákladů na odstranění škod. Pokud toto ohrožení nebo znečištění vod nebude 

objednateli oznámeno, je toto považováno za hrubé porušení smlouvy a důvodem k okamžitému vypovězení 

smlouvy ze strany objednatele. Právo objednatele na náhradu škody není vypovězením smlouvy dotčeno. 

 

Uloží-li orgány státní správy objednateli pokutu dle  zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, nebo příslušných prováděcích 

předpisů,  a pokuta bude uložena z důvodu činnosti zhotovitele, zavazuje se zhotovitel takto vzniklou pokutu uhradit 

objednateli v plné výši. 

      

3. Odběr vody 

 

Pokud objednatel vyžaduje pro svou činnost trvalý zdroj vody, je povinen po dohodě s zhotovitelem na své náklady 

vybudovat měření odběru vody. Na základě skutečného měření bude dle aktuálně platných cen vody účtováno vodné 

zhotoviteli. 

 

4. Nakládání s odpady 

 



  

 

Zhotovitel je při své činnosti povinen dodržovat v areálu objednatele ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

v aktualizovaném znění a příslušných prováděcích předpisů,  a rovněž interní Směrnici SM-TR-21-07 Nakládání 

s odpady a Postupy nakládání z odpady v PVP - PO-TR-21-07. Při své činnosti je zhotovitel povinen odpady vzniklé 

jeho činností důsledně třídit. S odpady kategorie N (nebezpečné odpady) vzniklé činností zhotovitele je zhotovitel 

povinen nakládat dle platných předpisů, zejména podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady a podle zákona  č. zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech § 6 (zařazování odpadu podle kategorií) a § 12 

(Obecné povinnosti). 

 

Odpady vzniklé činností zhotovitele je povinen zhotovitel zlikvidovat na vlastní náklady. Pokud činností zhotovitele 

vzniknou odpady kategorie N (nebezpečné odpady), musí tyto odpady řádně zabezpečené předat oprávněné osobě, 

která je zlikviduje v souladu s platnými předpisy.  

 

Pokud zhotovitel nebude nakládat s odpady vzniklými jeho činností v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech,  v aktualizovaném znění, a příslušnými prováděcími předpisy,  zejména  pokud nebude dodržovat 

zákonnou povinnost shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, bude objednatelem 

zhotoviteli vyúčtována smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč za každý takto zjištěný případ nedovoleného nakládání 

s odpady, přičemž celý případ bude řádně oboustranně projednán, bude prokázáno důkazy a zaznamenáno v 

podloženém písemném  protokolem, za jehož vyhotovení odpovídá objednatel. 

 

Pokud orgány státní správy uloží pokutu objednateli za porušení zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech v aktualizovaném 

znění, a příslušných prováděcích předpisů,  a tato porušení zavinil zhotovitel, zavazuje se zhotovitel takto vzniklou 

pokutu uhradit objednateli v plné výši.  

 

Čestné prohlášení zhotovitele-dodavatele:  

     Oprávněný zástupce  ………………………………………….firmy……………………………………..…….., 

     která v areálu Plzeňského Prazdroje,a.s. provádí práce, ev. se zdržuje na základě objednávky, s objednatelem 

Rodostav Praha, s.r.o.,  tímto prohlašuje, že je plně seznámen s obsahem této Přílohy ke smlouvě o dílo, jež 

obsahuje  stanovené zásady  Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí 

v areálu objednatele. Prohlašuje, že tyto zásady bude dodržovat a zabezpečí jejich dodržování i prostřednictvím 

svých zaměstnanců a případných kooperujících subjektů. Je si vědom sankčních následků pro případ jejich porušení, 

včetně následků placení smluvních pokut nebo náhrady škody z titulu nedodržení těchto zásad. 

 

 

 

Ve Velkých Popovicích - dne ……………. 

 

 

 

 

 

…………………………………………….   …………………………………………….. 

Zhotovitel, dodavatel      Za objednatele předal 

 

 

 

 

Příloha: seznam rizik 



  

 

Seznam rizik - identifikace možných nebezpečí: 
(Jedná se o rizika Pivovaru Velké Popovice při zásobování, výrobě, manipulaci skladováním a ostatní 

veškerou činností prováděnou pivovarem Velké Popovice) 

 

Identifikace nebezpečí: 

kontakt vozidla a manipulačního vozíku s osobou 

Bezpečnostní opatření: 

při pohybu a práci na komunikacích zvýšená pozornost, používat určené komunikace, používat 

reflexní vestu v prostorách distribuce 

Poznámka: 

 

Identifikace nebezpečí: 

uklouznutí, zakopnutí, pád 

Bezpečnostní opatření: 

zvýšená opatrnost při pohybu na mokrém a kluzkém  povrchu, nakloněných rovinách, 

schodech, zvýšená pozornost na nerovnosti pochůzné plochy, neustále sledovat prostor 

došlapu, poklopy kanálů a šachet včetně prohlubní a nezakrytých otvorů, nemít ruce v kapsách 

Poznámka: 

 

Identifikace nebezpečí: 

pád z výšky, do hloubky 

Bezpečnostní opatření: 

při této práci zvýšená opatrnost, používání prvků kolektivní a individuální ochrany, pohyb pouze 

na určených místech, dodržovat  vyhl. 324/90 Sb., 

Poznámka: 

 

Identifikace nebezpečí: 

pád materiálu 

Bezpečnostní opatření: 

zvýšená pozornost při manipulaci s materiálem ve výškách, při vertikální dopravě materiálu, 

zajištění prostoru v místě možného dopadu uvolněného materiálu, zvýšená pozornost a 

dodržení bezpečné vzdálenosti při chůzi kolem stohů s obaly, blíže než 1,5 m je nutná helma, 

nevstupovat do pracovního prostoru manipulačního vozíku, zvýšená pozornost při pohybu 

kolem vozidel s nákladem a  

otevřenými bočnicemi 

Poznámka: 

 

Identifikace nebezpečí: 

úraz způsobený nárazem, dotykem, kontaktem s  technologií  

Bezpečnostní opatření: 

pohyb pouze v určených prostorách, zákaz volných oděvů a ozdob, zákaz nepovolené 

manipulace s  

technologiemi, používat OOPP, zvýšená pozornost, 

Poznámka: 

 

Identifikace nebezpečí: 

zasažení elektrickým proudem 

Bezpečnostní opatření: 

zvýšená pozornost,  práce a pohyb pouze v určených prostorách, zákaz 

nepovolené manipulace s elektrozařízením, pozor při práci s elektrospotřebiči v mokrém 

prostředí, práci s elektrozařízením pod napětím mohou provádět pouze odborně způsobilí 

zaměstnanci  

Poznámka: 

 

Identifikace nebezpečí: 

pořezání, poškrábání, naražení, zhmoždění 

Bezpečnostní opatření: 



  

 

pohyb a práce pouze v určených prostorách, zákaz nepovolené manipulace s technologiemi, 

zvýšená pozornost při pohybu a práci v určených prostorách, používání OOPP, 

Poznámka: 

 

Identifikace nebezpečí: 

tlaková vlna, výbuch 

Bezpečnostní opatření: 

neprovádět nepovolenou manipulaci s technologiemi, tlakovými nádobami, 

s otevřeným ohněm manipulovat pouze na základě písemného povolení,  

zvýšená pozornost při práci v místě s možnosti výskytu výbušných a hořlavých 

plynů a prachů, detekce, odvětrání, 

Poznámka: 

 

Identifikace nebezpečí: 

intoxikace 

Bezpečnostní opatření: 

v prostorech s možností výskytu toxických plynů ( čpavek, CO, sirovodík, bioplyn )  

dbát na detekci, odvětrání popř. použití OOPP pro ochranu dýchacích cest, očí  a pokožky 

Poznámka: 

 

Identifikace nebezpečí: 

opaření, popálení,podchlazení 

Bezpečnostní opatření: 

zákaz nepovolených zásahů do technologií, nepovolené  

manipulace s uzavíracími armaturami, zvýšená pozornost při práci a pohybu 

v prostorech s potrubními rozvody páry, používat OOPP, 

Poznámka: 

 

Identifikace nebezpečí: 

poleptání 

Bezpečnostní opatření: 

zvýšená pozornost při práci v prostoru s možným výskytem žíravých chemikálií, 

nepovoleně neotvírat uzavírací armatury a nezasahovat nepovoleně do  

technologií, používat OOPP, 

Poznámka: 

 

Identifikace nebezpečí: 

zvýšená hlučnost 

Bezpečnostní opatření: 

při nařízeném pohybu a práci v prostorech se zvýšenou hlučností   

používat OOPP na ochranu sluchu, pracovat a pohybovat se pouze 

v určených prostorách, 

Poznámka: 

 

Identifikace nebezpečí: 

působení nebezpečných chemických látek 

Bezpečnostní opatření: 

seznámení s havarijními plány a postupy činností zaměstnanců  

v případě havarijního úniku čpavku a chemických  látek, pracovat  

a pohybovat se pouze v určených prostorech, nepovoleně  

nemanipulovat s chemickými látkami, nepovoleně nemanipulovat 

s uzavíracími armaturami, používat OOPP, 

Poznámka: 

 



  

 

Identifikace nebezpečí: 

udušení 

Bezpečnostní opatření: 

zvýšená pozornost při práci v prostoru s možným výskytem CO2, 

dbát na detekci, odvětrání prostorů, v případě signalizace čidel CO2  

opustit prostor 

Poznámka: 

 

Identifikace nebezpečí: 

zvýšená prašnost 

Bezpečnostní opatření: 

pracovat a pohybovat se pouze v určených prostorách,  

používat OOPP na ochranu dýchacích cest 

Poznámka: 

 

Identifikace nebezpečí: 

zasypání, zavalení 

Bezpečnostní opatření: 

pracovat a pohybovat se pouze v určených prostorách, neotvírat  

a nenahlížet do zásobníků se sypkými hmotami (slad), v případě vichřice se nepohybovat 

v prostoru venkovních skladů obalů 

Poznámka: 

 

Identifikace nebezpečí: 

nebezpečí požáru a výbuchu  plynu, prachu, 

Bezpečnostní opatření: 

při požárně nebezpečných pracích (práce s otevřeným ohněm) v prostorech se zvýšeným 

požárním nebezpečím dodržet ustanovení vyhlášky   87/2000 Sb., práce provádět pouze na 

základě povolení a dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, kouření pouze  

na vyhrazených místech, zvýšená pozornost především v prostoru sil a zásobníků PB 

 

Identifikace nebezpečí: 

nebezpečí požáru hořlavých tuhých a kapalných látek 

Bezpečnostní opatření: 

na pracovištích s výskytem hořlavých látek  zvýšená pozornost,  

udržovat pořádek, v případě manipulace s otevřeným ohněm tuto 

provádět pouze na základě povolení, hořlavé odpady ukládat 

na určená místa, 

 

Identifikace nebezpečí: 

pracovní úraz 

Bezpečnostní opatření: 

je nutné jakýkoliv  i drobný úraz napsat do knihy úrazů. Na pozdější zhoršení původně 

nepatrného úrazu nemůže zaměstnavatel brát ohled, pokud nebyl zapsán v době vzniku a 

nemůže ho uznat jako pracovní 

 

Identifikace nebezpečí: 

úraz způsobený pracovní činnosti jiného zhotovitele  

Bezpečnostní opatření: 

při souběžné práci s jiným zhotovitelem na pracovištích objednatele zvýšená pozornost, 

vzájemné informování o rizicích pracovní činnosti, 

 

Identifikace nebezpečí: 

Kategorizace prací 

Bezpečnostní opatření: 

seznámení pracovníka se zařazením konkrétního pracoviště a s hrozícími riziky 

 


