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Mezinárodní asociace sociálního zabezpečení (MASZ) byla založena v roce 1927. Jejím
cílem je podílet se na mezinárodní úrovni na podpoře a rozvoji sociálního zabezpečení
na celém světě, přispět ke zlepšení sociálních a hospodářských poměrů lidí na principu
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V rámci zvláštního výboru MASZ pro prevenci pracuje 11 odborných sekcí, které mají na
starost mezinárodní a regionální činnost v oblasti ochrany proti pracovním úrazům a nemocem z povolání. Činnost probíhá formou výměny informací a zkušeností, organizace konferencí, pracovních skupin, podiových diskusí a kongresů, vypracování studií a provádění
průzkumů, publikací a příruček o ochraně zdraví při práci.
Informace o činnosti zvláštního výboru pro prevenci MASZ naleznete na stránkách:
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Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti

Malé podniky
Rozpoznat zátěž a nebezpečí
Učinit opatření

Česky

Pﬁedmluva
Péãe o malé podniky v oblasti ochrany zamûstnancÛ je
hlavním úkolem národních sluÏeb prevence.
Hlavní odpovûdnost za provádûní prevence má podnikatel.
Vzhledem k tomu, Ïe správné provádûní tohoto úkolu
pﬁedpokládá základní znalosti, musí mít podnikatel k
dispozici odpovídající informaãní materiál. Tato broÏura by
k tomu mûla pﬁispût.
Je uspoﬁádána formou kontrolních seznamÛ a mûla by tak
provozovatelÛm mal˘ch podnikÛ pomoci rozpoznat rizika
v jejich podnicích a stanovit opatﬁení pro nápravu
nebezpeãn˘ch situací. UpozorÀuje na typická rizika a
navrhuje opatﬁení na jejich odstranûní.
S touto broÏurou drÏíte v rukou pracovní dokument
vytvoﬁen˘ na mezinárodní úrovni. Vypracovali jej spoleãnû
zamûstnanci tûchto organizací: „Vereinigung der
Metall-Berufsgenossenschaften“ (SdruÏení nositelÛ
úrazového poji‰tûní v kovoprÛmyslu), „Asociación para la
Preventión de Accidentes“ (Svaz pro pﬁedcházení úrazÛm)
a „Allgemeine Unfallversicherungsanstalt“ (V‰eobecná
úrazová poji‰Èovna). Práci podpoﬁili zamûstnanci odborn˘ch
sekcí Mezinárodní asociace sociálního zabezpeãení:
– sekce KOVO,
– sekce Elektﬁina, plyn, dálkov˘ rozvod tepla, voda a
– sekce Bezpeãnost strojÛ a systémová bezpeãnost.
Na tomto místû bych rád vyslovil podûkováním v‰em
pracovníkÛm.
VáÏení ãtenáﬁi, pﬁeji vám, abyste s touto broÏurou byli
úspû‰ní, a doufám, Ïe podpoﬁí provádûní hesla
„bezpeãnost je hlavní vûc – vûc ‰éfa“.

Generální ﬁeditel Mag. Helmut Pichler
Pﬁedseda sekce KOVO ISSA

3

Úvod
V˘chozí situace:

V˘zva:

Podnikatel je v mal˘ch podnicích aktivnû zapojen do provozního
dûní. Je „klíãovou postavou“ a je ve svém podniku nositelem
odpovûdnosti – také za bezpeãnost a ochranu zdraví pﬁi práci.
Odpovûdnost podnikatele vypl˘vá z mnoha právních pﬁedpisÛ.
Má tedy také povinnost starat se o bezpeãnost a zdraví sv˘ch
zamûstnancÛ, jak je závaznû stanoveno pro v‰echny podniky v
EU v rámcové smûrnici o ochranû zamûstnancÛ*) a pﬁíslu‰-n˘ch
jednotliv˘ch smûrnicích.
I kdyÏ podnikatele – podle národních pﬁedpisÛ – podporují v jeho
povinnostech ve vûcech ochrany zamûstnancÛ interní a externí
odborníci, v kaÏdém pﬁípadû je dÛleÏité a nevyhnutelné, aby on
sám mûl odpovídající základní vûdomosti.
Tato broÏura poskytuje pﬁehled hlavních rizik a typick˘ch
pracovních zátûÏí v podnicích. PomÛÏe podnikateli zvládnout
úkoly, pﬁed které je postaven.

Cíl broÏury:

V‰echna opatﬁení pro bezpeãnost a ochranu zdraví pﬁi práci
musejí b˘t v podniku stanovena na základû aktuálního stavu.
Zji‰tûní aktuálního stavu pﬁitom musí b˘t provedeno
systematicky a komplexnû, jestliÏe má b˘t dosaÏeno cíle
„bezpeãn˘ch pracovi‰È“. BroÏura podnikateli umoÏní zjistit rizika
na jednotliv˘ch pracovi‰tích, rozpoznat nedostatky a uãinit
potﬁebná opatﬁení. BroÏura samozﬁejmû nezahrnuje ve‰kerá
rizika, která v podniku vzniknou. Pﬁedstavuje typická rizika,
která se nejãastûji vyskytují v praxi.

Pomoc a poradenství:

Ne v‰echny aspekty bezpeãnosti a ochrany zdraví lze v podniku
zvládnout „ve vlastní reÏii“. K nûkter˘m úkolÛm je tﬁeba pﬁizvat
externí poradce. Jako poradci pﬁicházejí v úvahu zejména
bezpeãnostnû technické a pracovnû lékaﬁské sluÏby, nezávislí
bezpeãnostní odborníci a experti z jednotliv˘ch oborÛ ãinnosti.
V˘sledky konzultací jsou dokumentovány, stejnû jako jejich
realizace v podniku.

Dokumentace:

Zji‰tûní rizik a jejich posouzení pﬁedepsané rámcovou smûrnicí
pro v‰echny podniky musí b˘t také dokumentováno. K tomu
existují v zemích EU rÛzné poÏadavky a pokyny, které musejí
b˘t zohlednûny.

Prospûch:

Tato broÏura má podnikatelÛm pomoci aktivnû se zapojit do
zlep‰ování bezpeãnosti a ochrany zdraví pﬁi práci v jejich
podniku.
Je-li provozovatel malého podniku pﬁesvûdãen o dÛleÏitosti
svého osobního zapojení ve vûcech bezpeãnosti a ochrany
zdraví pﬁi práci, budou cílenû provádûna potﬁebná opatﬁení,
zamûstnanci budou motivováni a dostaví se pozitivní vliv na
hospodárnost a konkurenceschopnost podniku.

Zku‰enosti:

Ochrana zamûstnancÛ a hospodárnost patﬁí k sobû.
Podnikatelé, kteﬁí „investovali“ do ochrany zamûstnancÛ,
potvrzují, jak dÛleÏitá je bezpeãnost práce a ochrana zdraví
pﬁi práci pro úspûch jejich podnikání. Napﬁ. zlep‰ení
bezpeãnostních norem se projeví pﬁímo na poklesu provozních
nákladÛ tím, Ïe se sníÏí absence zamûstnancÛ. A kdo mÛÏe
pracovat jako zamûstnanec v bezpeãném a zdravém pracovním
prostﬁedí, ten bude také v˘konn˘ – coÏ se opût projeví na
vy‰‰ích ziscích.

*) smûrnice 89/391/EHS o zavádûní opatﬁení pro zlep‰ení bezpeãnosti a ochrany zdraví zamûstnancÛ
pﬁi práci
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Jak pracovat s kontrolním seznamem – pﬁíklad: „elektrická bezpeãnost“

❏

Otázky a tipy
vám pomohou rozeznat, zda se
ve va‰em podniku vyskytují
uvedená rizika a zatíÏení.

Opatﬁení
❍ Udûlejte kﬁíÏek tam, kde musejí b˘t
zavedena opatﬁení.

❏ Oznaãte va‰i konkrétní situaci a
proveìte popﬁípadû doplnûní.

Elektrická bezpeãnost

21. 08. 2006
Zji‰tûní provedeno dne: ______________________

Kontrolní seznam pro úsek/pracovi‰tû __________________________________________________

Opatﬁení provést do:

Po‰kozená elektrická
zaﬁízení a provozní zaﬁízení

23. 08. 2006 Odpovûdn˘: _________________________
p. Klein
______________________

Rizika:

Opatﬁení:

✗
❏

Existují rizika zpÛsobená elektrick˘m proudem? –
napﬁ.:

❍
✗ vizuální kontrola rozeznateln˘ch nedostatkÛ pﬁed
zaãátkem práce

❏ po‰kozená vedení, napﬁ. místa ohybu, volnû leÏící
jednotlivé dráty

❍
✗ pravidelné kontroly kvalifikovan˘m elektrikáﬁem

✗❏

po‰kozené kryty pﬁístrojÛ

❏ po‰kozené vidlice a zásuvky
❏ pouÏívání elektrick˘ch pﬁístrojÛ k jin˘m úãelÛm,
neÏ k jak˘m jsou urãeny
❏ pouÏívání vlhk˘ch elektrick˘ch pﬁístrojÛ nebo
obsluhování elektrick˘ch zaﬁízení mokr˘ma
rukama, popﬁípadû s nohama ve vlhku anebo ve
vlhkém odûvu

Poznámky
napﬁ. k dotyãn˘m
pracovi‰tím nebo
zamûstnancÛm.

❍
✗ pouÏívat pouze zkontrolované pﬁístroje

Poznámky:

Vrtac̆ky

❍ pﬁi po‰kození/poru‰e pﬁístrojÛ: ihned odpojit od
zdroje napûtí, vytáhnout vidlici ze zásuvky. Hlásit
po‰kození a nechat je opravit kvalifikovan˘m
elektrikáﬁem.
❍ oznaãit závadná elektrická zaﬁízení nebo rozvadûãe
a popﬁ. je uzamknout
❍ ___________________________________________________

❏ __________________________________________________

❏

Je tﬁeba dodrÏovat zvlá‰tní bezpeãnostní
opatﬁení? – napﬁ.:
❏ nevhodné pracovní prostﬁedí (napﬁ. extrémní
teplo, chlad, vlhko, chemické vlivy)
❏ úseky s nebezpeãím poÏáru, pﬁíp. v˘buchu

❍ vybírat a pouÏívat pﬁístroje vhodné pro oblast
pouÏití (napﬁ. zpÛsob ochrany, mechanická
ochrana)
❍ pouÏívat pﬁístroje s mal˘m (bezpeãn˘m) napûtím,
pﬁíp. ochranné rozpojení

❏ stísnûné prostory (napﬁ. nádrÏe, ocelové konstrukce)

❍ provádût práce podle pokynÛ kvalifikovaného
elektrikáﬁe

❏ zvlá‰tní poÏadavky na staveni‰tích

❍ ___________________________________________________

❏ práce v blízkosti elektrick˘ch zaﬁízení
❏ __________________________________________________
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Mechanická bezpeãnost 1

Zji‰tûní provedeno dne: ______________________

Kontrolní seznam pro úsek/pracovi‰tû __________________________________________________

Opatﬁení provést do:

Nechránûné pohyblivé
strojní souãásti

______________________ Odpovûdn˘: _________________________

Rizika:

Opatﬁení:

❏

❍ pﬁi poﬁizování: vybírat bezpeãné pﬁístroje (oznaãení
CE), v‰ímat si prohlá‰ení o shodû

Máte stroje s nechránûn˘mi pohybliv˘mi
souãástmi (napﬁ. kotouãové pily, úhlové brusky,
lisy)?
❏ __________________________________________________
❏ __________________________________________________
❏ __________________________________________________

Poznámky:

❍ ochranné kryty (napﬁ. clona, zakrytí, ohrazení)
❍ dálkovû ovládaná ochranná zaﬁízení (napﬁ.
dvouruãní ovládání, dotykové podloÏky)
❍ ochranná zaﬁízení chránící celé tûlo nebo ãást tûla
obsluhy pﬁed proniknutím do nebezpeãného
prostoru (ochranná zaﬁízení, úchyty)
❍ elektrická snímací ochranná zaﬁízení (bezdotykové
bariéry)
❍ kontrola úãinnosti ochrann˘ch zaﬁízení
❍ _____________________________________________

❏

MÛÏe se ãlovûk pﬁi obsluhování pﬁístrojÛ/strojÛ
dostat k nebezpeãn˘m místÛm a b˘t zranûn? –
napﬁ.:
❏ stlaãení (pﬁedev‰ím rukou)
❏ zachycení odûvu a vlasÛ
❏ místa s nebezpeãím stﬁihu
❏ __________________________________________________

❏

Mohou ve zvlá‰tních situacích nebo provozních
podmínkách vzniknout nebezpeãná místa (napﬁ. pﬁi
ãi‰tûní, odstraÀování poruch, v˘mûnû nástrojÛ)?
❏ __________________________________________________
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❍ dodrÏovat bezpeãnou vzdálenost
❍ oznaãit nebezpeãná místa
❍ nenosit rukavice v pﬁípadû rizika vtaÏení
❍ pouÏívat osobní ochranné pracovní prostﬁedky
❍ pouãit se o pﬁetrvávajících rizicích
❍ _____________________________________________

❍ návod k obsluze
❍ provozní pﬁedpisy
❍ _____________________________________________
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Mechanická bezpeãnost 2

Zji‰tûní provedeno dne: ______________________

Kontrolní seznam pro úsek/pracovi‰tû __________________________________________________

Opatﬁení provést do:

Nebezpeãné ãásti strojÛ a
zaﬁízení

______________________ Odpovûdn˘: _________________________

Rizika:

Opatﬁení:

❏

MÛÏe dojít k trÏn˘m a ﬁezn˘m ranám? –
zpÛsoben˘m napﬁ.:

❍ clony, zakrytí

❏ rohy, ostr˘mi hranami, hroty

❍ vhodné ukládání ‰piãat˘ch a ostr˘ch pﬁedmûtÛ

❏ drsn˘mi povrchy

❍ oddûlená likvidace skla

❏ noÏi, ostﬁím

❍ ochranné rukavice, popﬁ. ochrann˘ odûv

❏ rozbitím skla

❍ ___________________________________________________

Poznámky:

❍ odstranûní hran

❏ __________________________________________________

Dopravní prostﬁedky a
pohyblivá pracovní zaﬁízení

❏

Vyskytují se rizika zpÛsobená napﬁ.:

❍ dbát údajÛ v˘robce a typového ‰títku

❏ pﬁetíÏením vozidla

❍ pravidelné technické kontroly

❏ poruchou funkce/nezpÛsobilostí (napﬁ. brzd)

❍ nasazení vhodn˘ch, vy‰kolen˘ch osob

❏ nepovolen˘m pouÏitím pﬁepravních prostﬁedkÛ

❍ oznaãení dopravních komunikací a udrÏování
jejich prÛjezdnosti

❏ nepﬁehledné dopravní komunikace

❍ zaji‰tûní potﬁebné ‰íﬁky dopravních komunikací

❏ pﬁíli‰ úzké, neoznaãené dopravní komunikace

❍ _____________________________________________

❏ skladování na dopravních komunikacích
❏ __________________________________________________

❏
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Vyskytují se rizika zpÛsobená naloÏen˘m
materiálem? – napﬁ.:
❏ pﬁevrácení pﬁepravního prostﬁedku

❍ dbát na nosnost a pﬁíãnou stabilitu

❏ omezen˘ v˘hled ﬁidiãe pﬁi neskladném
(nadmûrném) nákladu

❍ správné umístûní a upevnûní nákladu
❍ pﬁizvat na pomoc nûkoho, kdo ﬁidiãi ukáÏe

❏ __________________________________________________

❍ _____________________________________________
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Mechanická bezpeãnost 3

Zji‰tûní provedeno dne: ______________________

Kontrolní seznam pro úsek/pracovi‰tû __________________________________________________

Opatﬁení provést do:

Nekontrolovanû se
pohybující pﬁedmûty

______________________ Odpovûdn˘: _________________________

Rizika:

Opatﬁení:

❏

Mohou se pﬁedmûty nekontrolovanû dostat do
pohybu? – napﬁ.:

❍ dbát na nosnost skladovací plochy

❏ pﬁevrátit se (napﬁ. náklad, narovnaná hranice
materiálu)

❍ dodrÏovat bezpeãnou vzdálenost

❏ rozk˘vat se (napﬁ. bﬁemeno na jeﬁábu)
❏ kutálet se (napﬁ. sudy, tyãe)
❏ spadnout (napﬁ. náﬁadí nebo pracovní materiál pﬁi
pracích na stﬁe‰e nebo montáÏních pracích)
❏ odlétávat (tﬁísky, brusné ãástice)
❏ __________________________________________________

Poznámky:

❍ zajistit stabilitu uskladÀování a stohování
❍ opatﬁit zábrany, zaráÏky
❍ náklad a náﬁadí bezpeãnû odkládat; opatﬁit
zábradlí, záchytné nádoby, pojistné tﬁmeny
❍ pouÏívat ochrannou pﬁilbu
❍ ochrana pﬁed odletujícími ãásticemi (napﬁ.
pilinami) u strojÛ, odsávání
❍ v˘bûr správného brusného náﬁadí; dbát na údaj o
poãtu otáãek; ochrann˘ kryt
❍ ochranné br˘le, popﬁ. pouÏití ochranného
obliãejového ‰títu
❍ ___________________________________________________

❏

MÛÏe dojít k poranûní? – napﬁ. v dÛsledku:

❍ pojistn˘ ventil k omezení tlaku

❏ unikajících látek pod tlakem (napﬁ. plynÛ)

❍ ___________________________________________________

❏ __________________________________________________
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Mechanická bezpeãnost 4

Zji‰tûní provedeno dne: ______________________

Kontrolní seznam pro úsek/pracovi‰tû __________________________________________________

Opatﬁení provést do:

Pád na rovinû

______________________ Odpovûdn˘: _________________________

Rizika:

Opatﬁení:

❏

❍ pouÏít protiskluzovou podlahovou krytinu

Mohou osoby upadnout, uklouznout, zakopnout,
podvrtnout si nohu nebo chybnû na‰lápnout? –
napﬁ. v dÛsledku:
❏ nevhodné podlahové krytiny
❏ zneãi‰tûní (napﬁ. olejem, tukem)
❏ kluzkosti zpÛsobené povûtrnostními vlivy
❏ nerovnostem, v˘‰kov˘m rozdílÛm (napﬁ. prahy)

Poznámky:

❍ odstranit zneãi‰tûní a nerovnosti, kde lze zakopnout
❍ opravit po‰kozenou podlahovou krytinu
❍ odstranit okolní pﬁedmûty a vhodnû je uskladnit
❍ správnû klást kabely a vedení
❍ oznaãit místa, kde nebylo moÏno nebezpeãí
zakopnutí odstranit

❏ po‰kozen˘ch míst na podlaze nebo komunikaci

❍ pouÏívat vhodnou obuv (pracovní obuv,
bezpeãnostní obuv)

❏ pﬁedmûtÛ leÏících v okolí pracovi‰tû

❍ ___________________________________________________

❏ nevhodné obuvi
❏ chybûjícího bezpeãnostního znaãení na podlaze
nebo komunikaci
❏ __________________________________________________

❏

Jsou komunikace a podlahy na pracovi‰ti
zneãi‰tûné, zúÏené nebo zatarasené?
❏ __________________________________________________
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❍ ãistit komunikace a pracovní plochy
❍ udrÏovat komunikace volnû prÛchodné
❍ ___________________________________________________
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Mechanická bezpeãnost 5

Zji‰tûní provedeno dne: ______________________

Kontrolní seznam pro úsek/pracovi‰tû __________________________________________________

Opatﬁení provést do:

Pád z v˘‰ky

______________________ Odpovûdn˘: _________________________

Rizika:

Opatﬁení:

❏

Existují rizika pádu z v˘‰ky? – napﬁ.:

❍ zajistit Ïebﬁíky proti sesunutí a pﬁevrácení

❏ ze Ïebﬁíku, stupátek, schodÛ (napﬁ. nevhodná
obuv, pﬁelézání, ‰patné postavení)

❍ dbát na správn˘ sklon opûrného Ïebﬁíku; dvojité
Ïebﬁíky zcela rozevﬁít a stabilnû postavit

Poznámky:

❍ nestavût na komunikacích
❍ ___________________________________________________

❍ le‰ení správnû montovat

❏ z le‰ení (napﬁ. pﬁekroãení nosnosti,
nezabezpeãen˘ pﬁístup, chybûjící ochrana
volného okraje)

❍ ___________________________________________________

❏ z pracovních míst ve v˘‰ce (napﬁ. stanovi‰tû
obsluhy ve v˘‰ce, pracovní plo‰iny, stﬁechy)

❍ zabránit pﬁístupu k voln˘m okrajÛm, z nichÏ lze
spadnout
❍ opatﬁit zábradlí a zábrany
❍ pouÏít záchytné le‰ení, záchytné sítû
❍ ___________________________________________________

❏ u otvorÛ a prohlubní (napﬁ. otvory v podlaze,
montáÏní otvory, prÛlezy a jámy, otvory ve
stûnách a stﬁe‰ní otvory)

❍ zajistit otvory (zábradlí, poklopy)
❍ u otvorÛ ve stûnách: opatﬁit mﬁíÏemi, parapety nebo
dvíﬁky
❍ ___________________________________________________

❏ na pracovi‰tích u kádí, jímek a nádrÏí s látkami, v
nichÏ hrozí nebezpeãí utonutí, popﬁ. zadu‰ení
(napﬁ. s tekutinami, bahnem, sypk˘mi
hmotami/obilím/, ka‰ovit˘mi látkami)
❏ __________________________________________________
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❍ jestliÏe nelze pouÏít zaji‰tûní proti pádu technickou
konstrukcí ani záchytná zaﬁízení, pouÏívat osobní
ochranné pracovní prostﬁedky proti pádu z v˘‰ky
❍ ___________________________________________________
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Elektrická bezpeãnost

Zji‰tûní provedeno dne: ______________________

Kontrolní seznam pro úsek/pracovi‰tû __________________________________________________

Opatﬁení provést do:

Po‰kozená elektrická
zaﬁízení a provozní zaﬁízení

______________________ Odpovûdn˘: _________________________

Rizika:

Opatﬁení:

❏

Existují rizika zpÛsobená elektrick˘m proudem? –
napﬁ.:

❍ vizuální kontrola rozeznateln˘ch nedostatkÛ pﬁed
zaãátkem práce

❏ po‰kozená vedení, napﬁ. místa ohybu, volnû leÏící
jednotlivé dráty

❍ pravidelné kontroly kvalifikovan˘m elektrikáﬁem

❏ po‰kozené kryty pﬁístrojÛ
❏ po‰kozené vidlice a zásuvky
❏ pouÏívání elektrick˘ch pﬁístrojÛ k jin˘m úãelÛm,
neÏ k jak˘m jsou urãeny
❏ pouÏívání vlhk˘ch elektrick˘ch pﬁístrojÛ nebo
obsluhování elektrick˘ch zaﬁízení mokr˘ma
rukama, popﬁípadû s nohama ve vlhku anebo ve
vlhkém odûvu

Poznámky:

❍ pouÏívat pouze zkontrolované pﬁístroje
❍ pﬁi po‰kození/poru‰e pﬁístrojÛ: ihned odpojit od
zdroje napûtí, vytáhnout vidlici ze zásuvky. Hlásit
po‰kození a nechat je opravit kvalifikovan˘m
elektrikáﬁem.
❍ oznaãit závadná elektrická zaﬁízení nebo rozvadûãe
a popﬁ. je uzamknout
❍ ___________________________________________________

❏ __________________________________________________

❏

Je tﬁeba dodrÏovat zvlá‰tní bezpeãnostní
opatﬁení? – napﬁ.:
❏ nevhodné pracovní prostﬁedí (napﬁ. extrémní
teplo, chlad, vlhko, chemické vlivy)
❏ úseky s nebezpeãím poÏáru, pﬁíp. v˘buchu

❍ vybírat a pouÏívat pﬁístroje vhodné pro oblast
pouÏití (napﬁ. zpÛsob ochrany, mechanická
ochrana)
❍ pouÏívat pﬁístroje s mal˘m (bezpeãn˘m) napûtím,
pﬁíp. ochranné rozpojení

❏ stísnûné prostory (napﬁ. nádrÏe, ocelové konstrukce)

❍ provádût práce podle pokynÛ kvalifikovaného
elektrikáﬁe

❏ zvlá‰tní poÏadavky na staveni‰tích

❍ ___________________________________________________

❏ práce v blízkosti elektrick˘ch zaﬁízení
❏ __________________________________________________
Venkovní elektrická vedení
a jiná zaﬁízení pod napûtím

❏

Je dodrÏena bezpeãná vzdálenost od venkovních
vedení (napﬁ. pﬁi stavûní le‰ení, otáãení zdvihacích
zaﬁízení, rozk˘vání zavû‰en˘ch bﬁemen a/nebo
venkovních vedení)?

❍ vedení spínat pomocí beznapûÈového zaﬁízení

❏ __________________________________________________

❍ vymezit pracovní prostory zdvihacích zaﬁízení

❍ kr˘t venkovní vedení izolujícími gumov˘mi nebo
umûlohmotn˘mi profily
❍ umístit zábrany, popﬁípadû izolaãní pﬁepáÏky

❍ ___________________________________________________
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Ochrana pﬁed nebezpeãn˘mi látkami

Zji‰tûní provedeno dne: ______________________

Kontrolní seznam pro úsek/pracovi‰tû __________________________________________________

Opatﬁení provést do:

PouÏívání v˘robkÛ
obsahujících nebezpeãné
látky

______________________ Odpovûdn˘: _________________________

Rizika:

Opatﬁení:

❏

❍ pouÏívat náhradní látky

PouÏívají se nebezpeãné látky, pﬁíp. nebezpeãné
pﬁípravky (vûnovat pozornost v˘straÏn˘m
symbolÛm nebezpeãnosti na obalech,
bezpeãnostním listÛm)?
❏ __________________________________________________

❏

Jsou aktuální bezpeãnostní listy neúplné?
❏ __________________________________________________

❏

Je moÏné pouÏít náhradní látky namísto
nebezpeãn˘ch?
❏ __________________________________________________

❏

Je zvlá‰tû zatíÏena pokoÏka (napﬁ. dezinfekãními a
ãisticími prostﬁedky, ãast˘m mytím rukou, no‰ením
rukavic nepropou‰tûjících vlhkost)?
❏ __________________________________________________

Poznámky:

❍ poÏadovat od v˘robce bezpeãnostní listy
❍ dodrÏovat skladovací podmínky podle
bezpeãnostních listÛ
❍ vytvoﬁit provozní pﬁedpisy
❍ zamezit kontaktu s potravinami a pochutinami
❍ v˘robky pouÏívat urãen˘m zpÛsobem
❍ nikdy nemíchat rÛzné v˘robky
❍ ___________________________________________________
❍ pouÏití osobních ochrann˘ch prostﬁedkÛ podle
návodu na pouÏití nebo bezpeãnostního listu
❍ plán na ochranu pokoÏky (ochrana rukou, vhodné
ãistûní a péãe)
❍ ___________________________________________________

Nebezpeãné látky, které se
uvolÀují bûhem pracovního
procesu

❏

Mohou se vyskytnout nebezpeãné látky? – napﬁ.:

❍ zmûna pracovního postupu, pouÏití jin˘ch látek

❏ plyny, páry (napﬁ. nitrosní plyny pﬁi svaﬁování,
plyny z chladicích a mazacích látek, odpadní
plyny, v˘pary z rozpou‰tûdel)

❍ uzamãení zaﬁízení a pﬁístrojÛ
❍ prostorové oddûlení nebezpeãného úseku
(zakázaného pásma)

❏ aerosoly (napﬁ. barevná mlha, kouﬁ pﬁi svaﬁování,
brusn˘ prach z vysoce legované oceli, dﬁevn˘
prach, mouãn˘ prach)

❍ vûtrání prostoru

❏ azbest (pﬁi sanaãních pracích)

❍ ochrana d˘chacích cest

❏ __________________________________________________

❍ odsávání ‰kodliv˘ch látek na místû vzniku nebo úniku

❍ opatﬁení na ochranu pokoÏky
❍ hlá‰ení prací pﬁíslu‰nému orgánu státní správy
❍ sestavit pracovní plán s opatﬁeními na ochranu osob
❍ ___________________________________________________

❏
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Byly zanedbány preventivní kontroly?

❍ preventivní kontroly

❏ __________________________________________________

❍ ___________________________________________________
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Ochrana pﬁed biologick˘mi ãiniteli

Zji‰tûní provedeno dne: ______________________

Kontrolní seznam pro úsek/pracovi‰tû __________________________________________________

Opatﬁení provést do:

Viry, paraziti, houby,
bakteriea

Rizika:

Opatﬁení:

❏

❍ vyvarovat se kontaktu

Kontakt s infikovan˘mi osobami, zvíﬁaty nebo
materiály? – napﬁ.:
❏ ãinnost v nemocnicích, lékaﬁské praxe,
laboratoﬁe
❏ ãinnost pﬁi chovu zvíﬁat (napﬁ. kontakt s
bacilonosiãi a v˘mû‰ky)
❏ ãinnost v zaﬁízeních na odstraÀování odpadních
vod nebo odpadu
❏ pobyt v tropick˘ch nebo subtropick˘ch
oblastech
❏ pracovníci kanalizací

❏

______________________ Odpovûdn˘: _________________________

❍ hygiena a ãistota
❍ rozdûlení na bezpeãná a nebezpeãná pásma
(vymezení zakázan˘ch pásem)
❍ vhodná likvidace odpadu
❍ pouÏívat vhodné prostﬁedky na ochranu tûla
❍ opatﬁení na ochranu pokoÏky
❍ pravidelné ãi‰tûní a dezinfekce rukou
❍ ochrana úst

❏ ãistiãky odpadních vod

❍ zdravotní prevence (napﬁ. preventivní prohlídky,
oãkování)

❏ __________________________________________________

❍ ___________________________________________________

MÛÏe se vyskytnout riziko v dÛsledku tvorby plísnû
nebo choroboplodn˘ch zárodkÛ? – napﬁ.:

❍ vûtrání

❏ tvoﬁení plísnû
❏ usazování choroboplodn˘ch zárodkÛ (pﬁedev‰ím
ve vodn˘ch roztocích, napﬁ.s vodou smíchan˘ch
chladicích a mazacích látkách/ﬁezn˘ch emulzích u
obrábûcích strojÛ)?

Poznámky:

❍ plán údrÏby chladicích a mazacích látek
❍ uzavﬁené kontejnery
❍ dodrÏovat skladovací podmínky (napﬁ. chlazení)
❍ ___________________________________________________

❏ __________________________________________________

❏

Je klimatizaãní zaﬁízení zneãi‰tûno baktériemi,
v˘trusy hub/plísní?
❏ __________________________________________________
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❍ pravidelná péãe o klimatizaãní zaﬁízení
❍ ___________________________________________________
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Ochrana pﬁed poÏárem nebo v˘buchem 1

Zji‰tûní provedeno dne: ______________________

Kontrolní seznam pro úsek/pracovi‰tû __________________________________________________

Opatﬁení provést do:

Riziko poÏáru

______________________ Odpovûdn˘: _________________________

Rizika:

Opatﬁení:

❏

Manipuluje se s vysoce hoﬁlav˘mi látkami? – napﬁ.:

❍ nahradit vysoce hoﬁlavé látky

❏ hoﬁlavé kapaliny (napﬁ. alkohol, benzín, topn˘ olej)

❍ odstranit nepotﬁebn˘ hoﬁlav˘ materiál

❏ pevné hoﬁlavé látky (napﬁ. krytinová lepenka,
dﬁevo, papír)

❍ pouÏívat pracovní prostﬁedky a zaﬁízení z nesnadno
vznûtliv˘ch materiálÛ

❏ hoﬁlav˘ prach kovÛ nebo kovov˘ch slitin (kovov˘
prach, napﬁ. hliníkov˘, hoﬁãíkov˘ prach)

❍ ___________________________________________________

Poznámky:

❏ __________________________________________________

❏

Vyskytují se zdroje iniciace (zapálení)? – napﬁ.:

❍ odstranit zdroje zapálení jako napﬁ. otevﬁené plameny

❏ jiskry, napﬁ. ze zápalek, cigaret, otevﬁeného ohnû,
elektrick˘ch pﬁístrojÛ, sváﬁeãek nebo tﬁení

❍ zákaz kouﬁení

❏ vedení tepla, napﬁ. pﬁi sváﬁecích pracích
❏ __________________________________________________

❍ oznaãení (pﬁístrojÛ nebo úsekÛ)
❍ sváﬁecí práce provádût jenom s povolením
❍ ‰títky se zákazy a pokyny
❍ ___________________________________________________

Riziko v˘buchu

❏

Vyskytují se v˘bu‰né smûsi? – napﬁ.:
❏ vzduch a plyny (napﬁ. nekontrolovan˘ únik plynu z
pﬁístrojÛ pohánûn˘ch zkapalnûn˘m plynem)
❏ vzduch a páry, mlha (napﬁ. v˘pary z rozpou‰tûdel)
❏ vzduch a prach (napﬁ. kovov˘ prach)
❏ __________________________________________________

❏

❏
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❍ nahradit hoﬁlavé látky nehoﬁlav˘mi nebo ménû
hoﬁlav˘mi
❍ pﬁirozené a umûlé vûtrání
❍ dohled nad koncentrací nebezpeãn˘ch látek
❍ odstranit zdroje iniciace
❍ zkontrolovat nepropustnost plynov˘ch rozvodÛ
❍ plynové hoﬁáky: pﬁi zhasínání ohnû pﬁeru‰it pﬁívod
plynu
❍ látky, které tvoﬁí se vzduchem v˘bu‰né smûsi,
vzdálit od otevﬁen˘ch plamenÛ, elektrick˘ch
pﬁístrojÛ, jisker aj.

Vyskytují se prostory ohroÏené v˘buchem? – napﬁ.:

❍ ___________________________________________________

❏ uvnitﬁ pﬁístrojÛ a zaﬁízení

❍ zákaz kouﬁení

❏ v uzavﬁen˘ch prostorách, jamách, kanálech

❍ dbát na ochranné zóny s rizikem v˘buchu

❏ __________________________________________________

❍ ___________________________________________________

Je nutn˘ dokument o ochranû proti v˘buchÛm?

❍ vytvoﬁit dokument o ochranû proti v˘buchÛm

❏ __________________________________________________

❍ ___________________________________________________
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Ochrana pﬁed poÏárem nebo v˘buchem 2

Zji‰tûní provedeno dne: ______________________

Kontrolní seznam pro úsek/pracovi‰tû __________________________________________________

Opatﬁení provést do:

V˘bu‰né látky

______________________ Odpovûdn˘: _________________________

Rizika:

Opatﬁení:

❏

Manipuluje se s v˘bu‰n˘mi látkami?

❍ schválení v˘bu‰n˘ch látek a pomÛcek pro v˘bu‰niny

❏ __________________________________________________

❍ povolení pro manipulaci v˘bu‰n˘mi látkami (dbejte
na podmínky, které musejí splÀovat odpovûdné
osoby)

❏

Manipuluje se s pyrotechnick˘mi látkami nebo
záÏehov˘mi prostﬁedky? – napﬁ.:
❏ smûsi látek na v˘robu svûteln˘ch, zvukov˘ch,
kouﬁov˘ch, mlhov˘ch nebo pohybov˘ch efektÛ
❏ práce na systémech airbagÛ a pyrotechnicky
spou‰tûn˘ch systémech napínaãÛ
bezpeãnostních pásÛ

Poznámky:

❍ provedení prací s v˘bu‰ninami jenom oprávnûn˘mi
osobami
❍ provést zvlá‰tní opatﬁení
❍ ___________________________________________________

❏ pomÛcky pro v˘bu‰niny (napﬁ. mísicí a nabíjecí
zaﬁízení pro nebezpeãné v˘bu‰né nebo exploze
schopné látky)
❏ __________________________________________________

Zdolávání (ha‰ení) poÏáru

❏

❏ Manipulují s tûmito látkami v‰echny osoby?

❍ manipulovat s tûmito látkami smûjí jenom odborníci

❏ __________________________________________________

❍ ___________________________________________________

Ha‰ení poÏáru není moÏné, protoÏe nejsou k
dispozici hasicí prostﬁedky?

❍ hasicí pﬁístroje (vybírat vÏdy podle druhu hoﬁlavé
látky a velikosti pracovi‰tû)

❏ __________________________________________________

❍ poÏárnû bezpeãnostní zaﬁízení
❍ hasicí rou‰ky
❍ zaﬁízení pro odvod kouﬁe a tepla
❍ pravidelná údrÏba poÏárnû bezpeãnostních zaﬁízení
❍ poÏární hlásiãe
❍ poÏární dveﬁe
❍ ___________________________________________________

❏

❏

Není dost osob pouãeno a vycviãeno v ha‰ení
poÏáru?

❍ pouãit pracovníky

❏ __________________________________________________

❍ ___________________________________________________

Zapomnûlo se na potﬁebná oznaãení?

❍ oznaãit únikové cesty

❏ __________________________________________________

❍ vyvûsit poÏární poplachové smûrnice, poÏární
evakuaãní plány (s plánem únikov˘ch cest)

❍ provádût cviãení

❍ ___________________________________________________
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Ochrana pﬁed poÏárem nebo v˘buchem 3

Zji‰tûní provedeno dne: ______________________

Kontrolní seznam pro úsek/pracovi‰tû __________________________________________________

Opatﬁení provést do:

Ha‰ení poÏáru

______________________ Odpovûdn˘: _________________________

Rizika:

Opatﬁení:

❏

❍ udrÏovat únikové cesty volnû prÛchodné

Není moÏn˘ únik, neboÈ jsou únikové cesty
zatarasené?
❏ __________________________________________________

❏

Ha‰ení poÏáru není moÏné, protoÏe pﬁístupové
cesty nejsou dostateãnû ‰iroké?
❏ __________________________________________________

❏

❏

❍ ___________________________________________________

❍ dostateãnû ‰iroké cesty a v˘chody
❍ ___________________________________________________

Únik je ztíÏen úzk˘mi únikov˘mi cestami?

❍ pﬁizpÛsobit ‰íﬁku únikové cesty poãtu osob

❏ __________________________________________________

❍ ___________________________________________________

Nacházejí se na únikové cestû vysoce hoﬁlavé
pﬁedmûty?

❍ neskladovat Ïádné pﬁedmûty z hoﬁlav˘ch látek

❏ __________________________________________________

Poznámky:

❍ zabránit skladování na únikov˘ch cestách (únikové
cesty musí zÛstat volné)
❍ ___________________________________________________
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Ochrana pﬁed hork˘m a chladn˘m prostﬁedím

Zji‰tûní provedeno dne: ______________________

Kontrolní seznam pro úsek/pracovi‰tû __________________________________________________

Opatﬁení provést do:

Kontakt s hork˘m prostﬁedím Rizika:

❏

______________________ Odpovûdn˘: _________________________

Opatﬁení:

Existuje riziko popálení? – napﬁ.:

❍ odstínûní, oddûlení nebezpeãného prostoru

❏ otevﬁen˘m ohnûm

❍ tepelná izolace pﬁedmûtÛ

❏ hork˘mi povrchy provozních zaﬁízení, obrobkÛ,
náﬁadí, vypalovacích pecí, potrubí

❍ opatﬁit potﬁebná oznaãení

❏ hork˘mi tekutinami (napﬁ. hork˘mi Ïivicemi)

❍ ochranné rukavice

❏ horkou párou
❏ postﬁíkáním hork˘mi materiály
❏ __________________________________________________

Poznámky:

❍ ochrana oãí
❍ bezpeãnostní obuv
❍ ochrann˘ odûv
❍ ___________________________________________________

Kontakt s chladn˘m
prostﬁedím

❏

Dochází ke kontaktu s chladn˘mi látkami? – napﬁ.:
❏ chladicí a mrazicí prostﬁedky, such˘ led
❏ chladná potrubí, kovové díly
❏ chladná provozní zaﬁízení
❏ __________________________________________________

❏

Pracuje se v chladn˘ch prostorách? – napﬁ.:
❏ chladicí komory
❏ chladírny
❏ __________________________________________________

❍ pﬁed provádûním údrÏby odstranit chladicí
prostﬁedky z nebezpeãného prostoru
❍ pouÏívat ochranné rukavice a vhodné ochranné
prostﬁedky na ochranu tûla
❍ ___________________________________________________

❍ v chladicí komoﬁe pracovat pouze s odûvem na
ochranu proti chladu (zohlednit doby pobytu)
❍ vytvoﬁit provozní pﬁedpisy pro chladicí zaﬁízení
❍ dohled nad osobami pracujícími v chladném
prostoru (napﬁ. ohla‰ovací systém)
❍ opatﬁit potﬁebná oznaãení
❍ ___________________________________________________

30

31

Ochrana pﬁed zvlá‰tními fyzikálními ãiniteli 1

Zji‰tûní provedeno dne: ______________________

Kontrolní seznam pro úsek/pracovi‰tû __________________________________________________

Opatﬁení provést do:

Hluk

______________________ Odpovûdn˘: _________________________

Rizika:

Opatﬁení:

❏

Vyskytují se zdroje hluku (napﬁ. pﬁíklepová vrtaãka,
kotouãová pila, ruãní úhlová bruska)?

❍ pﬁi nákupu strojÛ srovnání nabízen˘ch strojÛ podle
údajÛ o hluku

❏ __________________________________________________

❍ zmûna postupu: místo ruãního rovnání rovnání plamenem, sání místo odfukování

❏

❏

Poznámky:

❍ nehluãné náﬁadí a stroje
PÛsobí zvuková kulisa ru‰ivû pﬁi du‰evní práci?

❍ sníÏení doby nasazení pracovníkÛ

❏ __________________________________________________

❍ prostorovû oddûlit hlasité zdroje zvuku (napﬁ.
pﬁepáÏkou), odstínit, pouÏívat mu‰lové chrániãe sluchu

Je nemoÏné dorozumívání normální silou hlasu?
Pokyny k vyhodnocení:

❍ pokrytí stûn a stropu materiálem absorbujícím hluk

Vzdálenost
1m
0,5 m

Dorozumûní
nemoÏné
kﬁik

Hladina hluku
85 dB(A) nebo v˘‰e
95 dB(A) nebo v˘‰e

❍ oznaãit hluãné prostory
❍ ___________________________________________________

❏ __________________________________________________

❏

Vyskytují se bolestivé zvuky impulsního charakteru
(napﬁ. pﬁi rovnacích pracích)?
❏ __________________________________________________

❏

Pﬁehlu‰ují provozní zvuky akustické signály
nebezpeãí?
❏ __________________________________________________

❏

❏
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Pracovníci nepouÏívají prostﬁedky na ochranu
sluchu?

❍ pouÏívat ochranu sluchu (zátkové a mu‰lové
chrániãe sluchu)

❏ __________________________________________________

❍ ___________________________________________________

Zanedbala se preventivní ‰etﬁení?

❍ preventivní ‰etﬁení

❏ __________________________________________________

❍ ___________________________________________________
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Ochrana pﬁed zvlá‰tními fyzikálními ãiniteli 2

Zji‰tûní provedeno dne: ______________________

Kontrolní seznam pro úsek/pracovi‰tû __________________________________________________

Opatﬁení provést do:

Vibrace celého tûla

______________________ Odpovûdn˘: _________________________

Rizika:

Opatﬁení:

❏

❍ pﬁi nákupu vozidel a pojízdn˘ch pracovních zaﬁízení
vybírat typy s mal˘mi vibraãními hodnotami

Pracují zamûstnanci ãasto, pﬁíp. v del‰ích
ãasov˘ch úsecích s vozidly nebo pﬁepravními
prostﬁedky, pﬁi nichÏ pociÈují vsedû zﬁetelné
vibrace? – napﬁ.:
❏ vysokozdviÏn˘ vidlicov˘ vozík, elektrovozík

❏

Poznámky:

❍ pouÏívat vozidla se sedadly tlumícími vibrace
❍ volba co nejvíce pruÏících pneumatik

❏ nákladní automobily, traktory, bagry, tahaãe

❍ zajistit rovné jízdní dráhy (popﬁ. pﬁimûﬁenou,
pomalou jízdu)

❏ __________________________________________________

❍ sníÏit dobu nasazení

Vyskytují se zﬁetelnû citelná rázová zatíÏení?

❍ ___________________________________________________

❏ __________________________________________________

❏

Jezdí se pﬁi nevhodném drÏení tûla ãi s vytoãen˘m
trupem?
❏ __________________________________________________

Vibrace ruky a paÏe

❏

PouÏívají se ruãní pracovní zaﬁízení a nástroje, které
pÛsobí silné zatíÏení ruky a paÏe? – napﬁ.:

❍ zmûna postupÛ

❏ pneumatické nástroje, motorové pily

❍ rukojeti s tlumiãi nebo odpruÏením

❏ pﬁíklepové vrtaãky, nárazové ‰roubováky, dláta,
frézy, brusky
❏ kladiva, krumpáãe
❏ pûchy a deskové vibrátory

❍ nasazení pracovního zaﬁízení s men‰ími vibracemi
❍ sníÏit dobu nasazení
❍ pouÏívat pﬁístroje s vytápûnou rukojetí
❍ ___________________________________________________

❏ __________________________________________________
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Ochrana pﬁed zvlá‰tními fyzikálními ãiniteli 3

Zji‰tûní provedeno dne: ______________________

Kontrolní seznam pro úsek/pracovi‰tû __________________________________________________

Opatﬁení provést do:

Záﬁení

______________________ Odpovûdn˘: _________________________

Rizika:

Opatﬁení:

❏

❍ dÛkladnû kr˘t otvory, z nichÏ mÛÏe vycházet záﬁení

❏

❏

Vyskytuje se UV záﬁení (napﬁ. pﬁi tvrzení nebo
su‰ení materiálÛ, pﬁi sváﬁení)?
❏ __________________________________________________

❍ pouÏívat speciální ochranné br˘le a ochranné
rukavice; pﬁi infraãerveném záﬁení pouÏívat odûv na
ochranu pﬁed nadmûrn˘m teplem

Vyskytuje se infraãervené záﬁení (napﬁ. pﬁi v˘robû
skla, oceli)?

❍ dodrÏovat provozní pﬁedpisy

❏ __________________________________________________

❍ ___________________________________________________

Pracuje se s laserem (napﬁ. pﬁi zpracování
materiálu, v lékaﬁství)?

❍ pouÏívat ochranné br˘le s filtrem na ochranu pﬁed
laserem

❏ __________________________________________________

❍ pouÏívání laserÛ tﬁídy 3R, 3B a 4 speciálnû
‰kolen˘mi zamûstnanci

Poznámky:

❍ ___________________________________________________

❏

Pracuje se s rentgenov˘m nebo radioaktivním
záﬁením?
❏ __________________________________________________

❍ uãinit ochranná opatﬁení podle vnitrostátních
naﬁízení
❍ pouÏívat osobní ochranné pracovní prostﬁedky
❍ jmenovat osobu povûﬁenou pro radiaãní ochranu
❍ ___________________________________________________

Elektromagnetická pole
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❏

Jsou zamûstnanci vystaveni vlivu
elektromagnetick˘ch polí? – napﬁ.:

❍ dodrÏovat mezní hodnoty pro sílu elektrick˘ch a
magnetick˘ch polí

❏ v okolí vedení vysokého napûtí

❍ oznaãit nebezpeãné prostory

❏ v prÛmyslov˘ch zaﬁízeních

❍ pﬁístup jen pro pouãené osoby

❏ v dosahu vysokofrekvenãního pole

❍ informovat osoby s kardiostimulátorem

❏ __________________________________________________

❍ ___________________________________________________
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Uspoﬁádání pracovi‰tû 1

Zji‰tûní provedeno dne: ______________________

Kontrolní seznam pro úsek/pracovi‰tû __________________________________________________

Opatﬁení provést do:

Mikroklima v místnosti

Rizika:

Opatﬁení:

❏

❍ regulace teploty (topení, klimatizace) podle ãinnosti
a individuálních potﬁeb

Vyskytují se zátûÏové podmínky? – napﬁ. v dÛsledku
❏ pﬁíli‰ vysoké nebo pﬁíli‰ nízké teploty v místnosti
❏ pﬁíli‰ suchého vzduchu v místnosti
❏ nevhodného proudûní vzduchu
❏ tepelného záﬁení
❏ __________________________________________________

·patné povûtrnostní
podmínky pﬁi pracích venku

Poznámky:

❍ tepelná a vlhkostní izolace
❍ zvlhãování vzduchu
❍ vyvarování se náhodnému nebo úmyslnému
nárazovému a stálému proudûní vzduchu (prÛvanu)
❍ pﬁimûﬁené pﬁestávky pﬁi tûÏké tûlesné práci za
pÛsobení tepla
❍ ___________________________________________________

❏

Pracují zamûstnanci ãasto za ‰patn˘ch
povûtrnostních podmínek? – napﬁ.:

❍ pouÏívat prostﬁedky na ochranu proti sluneãnímu
záﬁení

❏ horko/ sluneãní záﬁení

❍ ochranné odûvy (zimní odûv a odûv do de‰tû)

❏ chlad

❍ pﬁi nevhodném poãasí plánovat práce na poãasí nezávislé

❏ pﬁeháÀky
❏ __________________________________________________

Osvûtlení

______________________ Odpovûdn˘: _________________________

❏

❍ ___________________________________________________

Jsou pracovi‰tû v podniku ‰patnû osvûtlená (pﬁíli‰
tmavá, zdroje oslnûní)?

❍ zmûna osvûtlovacího zaﬁízení

❏ __________________________________________________

❍ pravidelné ãi‰tûní svítidel

❍ odstranûní nebo stínûní zdrojÛ oslnûní

❍ ___________________________________________________

Optické signály

❏

Vyskytují se tmavá místa, napﬁ. u vjezdÛ do haly,
prÛjezdÛ, schodÛ a vrat?
❏ __________________________________________________

❏
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❍ odstranit tmavá místa
❍ ___________________________________________________

Jsou optické signály ‰patnû rozeznatelné?

❍ systém signálÛ (uspoﬁádání, zvût‰ení)

❏ __________________________________________________

❍ ___________________________________________________
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Uspoﬁádání pracovi‰tû 2

Zji‰tûní provedeno dne: ______________________

Kontrolní seznam pro úsek/pracovi‰tû __________________________________________________

Opatﬁení provést do:

Práce pﬁed zobrazovacími
jednotkami

______________________ Odpovûdn˘: _________________________

Rizika:

Opatﬁení:

❏

❍ nakupovat pouze pﬁístroje oznaãené CE

Vyskytují se pﬁi práci pﬁed zobrazovacími
jednotkami (obrazovkami) následující problémy? –
napﬁ.:
❏ nedostateãná velikost a ostrost znakÛ

❍ pravidelnû ãistit povrch obrazovek
❍ velikost písmen alespoÀ 3,2 mm

❏ chvûní obrazovky

❍ poÏívat neoslÀující svûtla a neodráÏející obrazovky;
svûtla uspoﬁádat soubûÏnû s hlavním smûrem
pohledu

❏ oslnûní a odrazy na povrchu stolu a na obrazovce

❍ dodrÏovat pravidelné pﬁestávky

❏ __________________________________________________

❍ ___________________________________________________

❏ ‰patn˘ kontrast a svûtelnost

Poznámky:

❍ správnû umístit obrazovku
Pokyny:
– smûr pohledu na obrazovku soubûÏnû s oknem
– nejvy‰‰í ﬁádek textu na obrazovce nepﬁesahuje
v˘‰ku oãí
– odstup mezi klávesnicí a okrajem stolu alespoÀ
10 cm
– vzdálenost oãí od obrazovky, klávesnice a
pﬁedlohy alespoÀ 50 cm
❍ ___________________________________________________
Prostorové uspoﬁádání/
Dopravní komunikace

❏

Jsou pracovi‰tû zatarasená nebo zaﬁízená tak, Ïe
se zamûstnanci nemohou pohybovat bez omezení?
❏ __________________________________________________

❏

❏

❍ vytvoﬁit volné prostory k pohybu
❍ ___________________________________________________

Vzniká z dÛvodu nesprávn˘ch rozmûrÛ dopravních
komunikací nebo skladování materiálu na dopravních komunikacích riziko pro uÏivatele?

❍ vytvoﬁit dostateãnû ‰iroké dopravní komunikace

❏ __________________________________________________

❍ ___________________________________________________

Jsou zatarasené únikové cesty?
❏ __________________________________________________

❍ neskladovat materiál na dopravních komunikacích
❍ udrÏovat dopravní komunikace prÛjezdné

❍ vytvoﬁit únikové cesty
❍ udrÏovat únikové cesty volné
❍ ___________________________________________________

❏
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Nelze lehce otevﬁít nouzové v˘chody a únikové cesty?

❍ zkontrolovat ovladatelnost dveﬁí

❏ __________________________________________________

❍ ___________________________________________________
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OdstraÀování fyzické zátûÏe a námahy pﬁi práci

Zji‰tûní provedeno dne: ______________________

Kontrolní seznam pro úsek/pracovi‰tû __________________________________________________

Opatﬁení provést do:

Zvedání a no‰ení bﬁemen

______________________ Odpovûdn˘: _________________________

Rizika:

Opatﬁení:

❏

❍ pouÏít pomocné pﬁepravní prostﬁedky a zvedací
zaﬁízení (napﬁ. pﬁepravní a manipulaãní vozíky,
jeﬁáb, zvedák se stolovou deskou, drapák)

Zdvíhají a nosí pracovníci ãasto tûÏká bﬁemena?
❏ __________________________________________________

Poznámky:

❍ zohledÀovat vûk, pohlaví a zvlá‰tní skupiny osob

❏

Stává se, Ïe jsou pﬁená‰ena bﬁemena o hmotnosti
50 kg nebo více?
❏ __________________________________________________

❏

Zaujímají pﬁi zvedání a no‰ení nevhodné drÏení tûla
(napﬁ. hlubok˘ pﬁedklon, vytoãení trupu)?

❍ zmen‰it zátûÏ
❍ pokud moÏno nosit bﬁemeno se vzpﬁímenou páteﬁí
a blízko u hlavy
❍ vzít si na pomoc dal‰í zamûstnance
❍ pouãení pracovníkÛ
❍ ___________________________________________________

❏ __________________________________________________

Práce pﬁi nevhodné
poloze tûla

❏

Je tﬁeba ãasto zaujímat nûkterou z následujících
nevhodn˘ch poloh tûla? – napﬁ.:

❍ umoÏnit zmûnu polohy tûla (napﬁ. stﬁídání sezení a
stání, plánovat moÏnosti k sednutí)

❏ dlouhé stání bez moÏnosti se posadit

❍ individuálnû pﬁizpÛsobit v˘‰ku práce (napﬁ. v˘‰ka a
sklon stolu)

❏ trvalé sezení bez moÏnosti obãas vstát a chodit
❏ hlubok˘ sklon/sh˘bnutí, úpln˘ pﬁedklon
❏ dﬁep, poklek
❏ leÏení
❏ práce nad hlavou
❏ vnucená poloha z dÛvodu stísnûného prostoru
(napﬁ. velmi nízké prostory, ‰achty, nádrÏe)
❏ ednostranná zátûÏ

❍ pracovi‰tû, kde se pracuje vsedû: opatﬁit vhodné
Ïidle (vhodná vysoká opûradla), pﬁizpÛsobit v˘‰ku
sedadla tûlesné v˘‰ce (stehna a pﬁedloktí ve
vodorovné poloze, nohy a lokte ohnuty alespoÀ v
pravém úhlu)
❍ uspoﬁádat pracovní zaﬁízení v prostoru dosahu
❍ zajistit dostateãn˘ voln˘ pohyb nohou
❍ ___________________________________________________

❏ __________________________________________________
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Ochrana pﬁed ostatními riziky 1

Zji‰tûní provedeno dne: ______________________

Kontrolní seznam pro úsek/pracovi‰tû __________________________________________________

Opatﬁení provést do:

Rizika zpÛsobená lidmi

______________________ Odpovûdn˘: _________________________

Rizika:

Opatﬁení:

❏

❍ vybírat kvalifikovan˘ a odbornû zpÛsobil˘ personál

SplÀují zamûstnanci poÏadavky na provádûnou
ãinnost? – napﬁ. kvalifikace, zku‰enost, vûk
❏ __________________________________________________

❏

Vznikly jiÏ nûkdy nebezpeãné situace v dÛsledku
nepozorného poãínání zamûstnancÛ nebo
‰patného poãínání v dÛsledku pﬁecenûní vlastních
schopností?

Poznámky:

❍ ___________________________________________________
❍ pravidelnû ‰kolit zamûstnance a motivovat je k
bezpeãnému chování
❍ ___________________________________________________

❏ __________________________________________________

❏

Byli zamûstnanci informováni o v‰ech rizicích pﬁi
práci?
❏ __________________________________________________

❏

Existuje riziko pﬁi spolupráci (napﬁ. na rÛzn˘ch
úrovních stavebního le‰ení)?
❏ __________________________________________________

Rizika zpÛsobená zvíﬁaty

❏

❍ správnû organizovat práci
❍ ___________________________________________________

❍ vyvarovat se kontaktu se zvíﬁaty

Máte vy nebo va‰i zamûstnanci kontakt s
nemocn˘mi zvíﬁaty (napﬁ. vzteklina, ornitóza,
toxoplazmóza)?

❍ zavést veterinární opatﬁení

❏ __________________________________________________

❍ provádût dezinfekci
❍ ___________________________________________________

❏

Mohou b˘t zamûstnanci ohroÏeni tím, Ïe je zvíﬁata
napadnou, udeﬁí, kopnou nebo kousnou?
❏ __________________________________________________

❏

❍ opatﬁit zábrany a v˘straÏné tabulky
❍ ___________________________________________________

Jsou zamûstnanci obtûÏováni hmyzem?

❍ opatﬁit sítû proti hmyzu

❏ __________________________________________________

❍ pouÏívat mucholapky
❍ ___________________________________________________
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Ochrana pﬁed ostatními riziky 2

Zji‰tûní provedeno dne: ______________________

Kontrolní seznam pro úsek/pracovi‰tû __________________________________________________

Opatﬁení provést do:

Rizika zpÛsobená
rostlinami a rostlinn˘mi
produkty

______________________ Odpovûdn˘: _________________________

Rizika:

Opatﬁení:

❏

❍ nasazovat pouze vhodné zamûstnance

Mají zamûstnanci alergii na urãité rostliny
(napﬁ. na pyl)?
❏ __________________________________________________

❏

Poznámky:

❍ nosit vhodné rukavice a pracovní odûv
❍ ___________________________________________________

Jsou zamûstnanci v kontaktu s jedovat˘mi
rostlinami?
❏ __________________________________________________

❏

MÛÏe dojít k poranûní ‰krábnutím nebo
píchnutím?
❏ __________________________________________________
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Organizace práce

Zji‰tûní provedeno dne: ______________________

Kontrolní seznam pro úsek/pracovi‰tû __________________________________________________

Opatﬁení provést do:

·patná
organizace práce

______________________ Odpovûdn˘: _________________________

Rizika:

Opatﬁení:

❏

❍ pﬁijetí a zacviãení doãasné pracovní síly na v˘pomoc
❍ vãasné sdûlení rozpisu sluÏeb
❍ dodrÏovat pﬁestávky, volné dny a doby odpoãinku
mezi dvûma pracovními dny
❍ vybudování jasnûj‰ích a pﬁímûj‰ích informaãních
systémÛ; poskytovat informace o dûní v celém
podniku
❍ zapojit zamûstnance do plánování pracovních
postupÛ
❍ vãas se dohodnout s ostatními zamûstnanci
❍ vãas pﬁipravit pracovní prostﬁedky
❍ pracovnû psychologické poradenství, organizaãní
poradenství

Vyskytují se ãasto nebo po del‰í období podmínky
zpÛsobující stres? – napﬁ.:
❏ pracovní doba (ãasto se musí pracovat del‰í
dobu, neÏ byla dohodnutá pracovní doba)
❏ prÛbûh práce je ãasto neplánovanû pﬁeru‰en,
není moÏná plynulá práce
❏ ãastá práce pod ãasov˘m tlakem
❏ práce není vãas známá a nelze ji plánovat pﬁedem
❏ je tﬁeba ãinit rychle dÛleÏitá rozhodnutí bez
nadﬁízeného; potﬁebné informace nejsou vÏdy k
dispozici
❏ __________________________________________________

❏

Jsou zamûstnanci pﬁetûÏováni pﬁi manipulaci se
zaﬁízeními, pﬁístroji nebo programy?
❏ __________________________________________________

❏

MÛÏe vzniknout stres a hektiãnost v dÛsledku
nepromy‰leného pracovního postupu?
❏ __________________________________________________

Poznámky:

❍ ___________________________________________________
❍ pokyny, kvalifikace, ‰kolení
❍ ___________________________________________________
❍
❍
❍
❍
❍
❍

pﬁi plánování dbát na pracovní postupy:
kdo s k˘m pracuje?
co pﬁesnû má udûlat?
s jak˘mi prostﬁedky se pracuje?
byl vãas oznámen pﬁesn˘ rozpis termínÛ?
kdo pﬁebírá vedení, pﬁíp. je odpovûdn˘ pﬁi
nejasnostech a závadách?
❍ co pﬁesnû je tﬁeba dûlat v pﬁípadû nejasností?
Porozumûli v‰ichni zúãastnûní pracovnímu úkolu,
pﬁíp. pracovním pokynÛm?

❍ ___________________________________________________

❏

Mohou vzniknout pro zamûstnance rizika v
dÛsledku toho, Ïe nebyli pouãeni o moÏn˘ch
rizicích pﬁi práci?
❏ __________________________________________________

❍ zv˘‰ení bezpeãnosti pﬁi práci
❍ pouãení o moÏn˘ch rizicích
❍ informování zamûstnancÛ o technick˘ch,
organizaãních a osobních opatﬁeních
❍ poukázání na dÛleÏitá pravidla chování
❍ ___________________________________________________
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Bezpeãnost a ochrana zdraví pﬁi práci v podniku 1

Zji‰tûní provedeno dne: ______________________

Kontrolní seznam pro úsek/pracovi‰tû __________________________________________________

Opatﬁení provést do:

Osobní ochranné pracovní
prostﬁedky (OOPP)

______________________ Odpovûdn˘: _________________________

Rizika:

Opatﬁení:

❏

Vyskytují se nedostatky v ochrann˘ch
prostﬁedcích? – napﬁ.:

❍ vybrat správné OOPP a dát k dispozici jejich
dostateãn˘ poãet

❏ díry v rukavicích

❍ vymûnit po‰kozené ochranné prostﬁedky

❏ nevhodná pracovní obuv, vadná ochranná obuv
❏ mu‰lové chrániãe sluchu s praskl˘m tûsnûním
❏ ‰patné prostﬁedky na ochranu d˘chacích orgánÛ
nebo filtry
❏ nevhodné prostﬁedky na ochranu pokoÏky
❏ pﬁekroãení Ïivotnosti OOPP nebo jejich ãástí
(napﬁ. filtrÛ)
❏ __________________________________________________

❏

Poznámky:

❍ pﬁed kaÏd˘m pouÏitím zkontrolovat funkãnost
OOPP
❍ vhodné uchovávání (napﬁ. ochrann˘ch odûvÛ)
❍ pravidelné ãi‰tûní OOPP a péãe o nû
❍ pravidelná v˘mûna rychle opotﬁebiteln˘ch ãástí
❍ ___________________________________________________

Jsou pouÏité OOPP nevhodné pro dan˘ úãel?
❏ nedÛsledné a nesprávné pouÏívání
❏ __________________________________________________

Motivace k bezpeãnosti a
ochranû zdraví pﬁi práci/
pokyny

❏

Mají zamûstnanci problémy s dodrÏováním
ochrann˘ch opatﬁení? – napﬁ.:
❏ obcházejí ochranná zaﬁízení
❏ lehkomyslnû nedbají nebezpeãí
❏ lehkováÏnû nepouÏívají OOPP (napﬁ. nenosí
chrániãe sluchu)

❍ informovat o moÏn˘ch následn˘ch ‰kodách v
pﬁípadû nepouÏívání OOPP
❍ oznaãit rizika

❏ akustické nebo optické varovné signály nejsou
pozorovatelné nebo jsou obtíÏnû rozeznatelné

❍ upozornûní na potﬁebu pouÏití OOPP
❍ ___________________________________________________

Kdy probûhlo poslední ‰kolení, pﬁíp. kdy je
plánováno pﬁí‰tí ‰kolení?
❏ __________________________________________________
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❍ podporovat u zamûstnancÛ vûdomí o otázkách
bezpeãnosti a vûdomí o odpovûdnosti

❏ neznají dosah mnoh˘ch nebezpeãí

❏ __________________________________________________

❏

❍ pravidelnû provádût ‰kolení

❍ ___________________________________________________
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Bezpeãnost a ochrana zdraví pﬁi práci v podniku 2

Zji‰tûní provedeno dne: ______________________

Kontrolní seznam pro úsek/pracovi‰tû __________________________________________________

Opatﬁení provést do:

Chování v pﬁípadû nouze/
mimoﬁádn˘ch událostí

______________________ Odpovûdn˘: _________________________

Rizika:

Opatﬁení:

❏

Nevyskytují se Ïádná pravidla chování v pﬁípadû
nouze nebo jsou nedostupná? – napﬁ.:

❍ obeznámit zamûstnance s opatﬁeními a prostﬁedky
první pomoci

❏ havarijní plán nebo poÏární poplachové smûrnice

❍ iumístit potﬁebná oznaãení

❏ pouãení o moÏn˘ch rizicích v podniku

❍ idodrÏovat opatﬁení t˘kající se chování v
mimoﬁádn˘ch situacích

❏ poÏární cviãení
❏ __________________________________________________

Poznámky:

❍ ijmenovat a vy‰kolit osobu odpovûdnou za
poskytování první pomoci
❍ idát k dispozici obvazov˘ materiál
❍ ___________________________________________________

❏

Jsou dostateãnû k dispozici lékárniãky první
pomoci (s kompletním obsahem)?

❍ ___________________________________________________

❏ __________________________________________________
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Zji‰tûní a hodnocení rizik by mûla b˘t provedena:

Poznámky

jako prvotní ‰etﬁení na stávajících pracovi‰tích
• periodicky v pravideln˘ch intervalech
• pﬁi roz‰iﬁování, rekonstrukci a zmûnû pouÏití zaﬁízení
• pﬁed poﬁízením nov˘ch strojÛ nebo pracovních látek a v˘robního vybavení
• pﬁi zmûnû organizace práce
• kdyÏ dojde k pracovnímu úrazu, stavu blízkému úrazu a onemocnûní.
Kontrolní seznamy mohou slouÏit rovnûÏ jako podklad pro potﬁebná pouãení.
Firma/Oddûlení/Pracovi‰tû:
_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

·etﬁení
provedeno dne:
_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Provedl:
_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Pﬁizvané
osoby:
_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Opakované pﬁedloÏení:
❏ Mechanická bezpeãnost

do _________________________

____________________________________________________________________

❏ Elektrická bezpeãnost

do _________________________

____________________________________________________________________

❏ Ochrana pﬁed nebezpeãn˘mi látkami

do _________________________

❏ Ochrana pﬁed biologick˘mi ãiniteli

do _________________________

❏ Ochrana pﬁed poÏárem nebo v˘buchem

do _________________________

❏ Ochrana pﬁed hork˘m a chladn˘m
prostﬁedím

do _________________________

❏ Ochrana pﬁed zvlá‰tními fyzikálními ãiniteli

do _________________________

❏ Uspoﬁádání pracovi‰tû

do _________________________

❏ OdstraÀování fyzické zátûÏe a námahy
pﬁi práci

do _________________________

❏ Ochrana pﬁed ostatními riziky

do _________________________

❏ Organizace práce

do _________________________

❏ Ochrana pﬁi práci v podniku

do _________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Dal‰í
‰etﬁení dne:
_______________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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