
 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a požární ochrany 

(dále „Podmínky BOZP a PO TOT a.s.“) 
 

Čl. I. 
Úvodní ustanovení 

 

1. Dále uvedené podmínky zavazují zaměstnance i zástupce zhotovitele, i případné třetí osoby. 

 

2. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za plnění daných podmínek rovněž zaměstnanci i zástupci 

třetích osob, postoupí-li práci na díle pro objednatele dalším subdodavatelům /zhotovitelům/. 
 
 

Čl. II. 
Základní povinnosti 

 

1. Zhotovitel je povinen počínat si při plnění předmětu díla tak, aby svým jednáním nezavdal příčinu 

ke vzniku úrazu, požáru, provozní havárie nebo ohrožení životního prostředí. 

 

2. Na převzatých pracovištích Zhotovitel zajišťuje péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále 

jen BOZP) a požární ochranu (dále jen PO) samostatně ve smyslu platných, obecně závazných 

předpisů zejména zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 

309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., NV č. 591/2006 

Sb., NV č. 378/2001 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících předpisů, a rovněž právní a ostatní předpisy vztahující se k zajištění BOZP, zákona 

PO č.133/1985 Sb. v platném znění, a je odpovědný za dodržování ustanovení těchto předpisů a za 

škody, které vzniknou jeho provozní činností. Převzatá pracoviště včetně pronajatého prostoru jsou 

předanými pracovišti zhotovitele po celou dobu plnění předmětu díla až do zpětného převzetí 

objednatelem.  

2.1  Vymezení předaného pracoviště a prostoru bude určen se zápisem do stavebního deníku a 

příslušnou další dokumentací. 

2.2    Předané pracoviště bude zhotovitelem řádně ohraničeno a označeno názvem firmy. 

2.3  Přístupové komunikace k místu plnění předmětu díla jsou vnitrozávodová komunikace a 

obslužní cesty v areálu TOT a.s. 

2.4  Na nepřevzatých pracovištích zhotovitel dbá mimo povinností shora uvedených v bodu 2 a 

dalších případných pokynů, protipožárních a bezpečnostních opatření objednatele. Překážky a 

prostor prací včas označuje bezpečnostními značkami. 

2.5  Vybavování osobními ochrannými pracovními prostředky (dále jen OOPP) pro své zaměstnance 

zajišťuje vždy zhotovitel (respirátory, ochrana zraku, ochrana hlavy aj.) na své náklady. 

Zhotovitel bere na vědomí povinnost v  provozu a na pracovištích TOT a.s. při práci, pohybu a 

činnostech používat a nosit OOPP v tomto minimálním rozsahu: pracovní oděv (kalhoty, blůza) 

s logem zaměstnavatele, výstražná vesta nebo kříž s vysokou vyditelností („žluté barvy“), 

pracovní obuv, ochranná přilba, jakož i dalších OOPP dle MPP a bezpečnostních značek a 

příkazů. Vybavení OOPP musí být v souladu s ohledem na rizika předaná objednatelem a rizika 

dané druhem prováděné práce.  

2.6  Objednatel seznámí zhotovitele s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany: 

přenosné hasicí přístroje, druh: práškové, vodní, sněhové, umístění: v objektu TOT a.s, na 

kotelně TOT a v ostatních prostorách, kde bude provádět činnost zhotovitel 
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- požární hydranty, druh: nástěnné C, pozemní před objektem 

2.7  Kontrolu těchto prostředků zajišťuje objednatel. Za provozuschopnost - použití je odpovědný 

zhotovitel (nezastavění předměty, neoprávněná manipulace či odcizení.) 

 

Čl. III 

Provádění školení 
 

1. Objednatel zajistí a provede školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a školení o požární 

ochraně vedoucích zaměstnanců zhotovitele, kteří budou řídit činnost při plnění předmětu díla. 

Jedná se o seznámení s interními předpisy BOZP TOT a.s., do kterých dílo zasahuje. Školení musí 

být zajištěno před zahájením prací. Tito vedoucí dále zajišťují pravidelné školení o BOZP a PO 

zaměstnanců zhotovitele, případně třetích osob, jehož součástí je seznámení těchto zaměstnanců i s 

obsahem této přílohy. 

 

2. O provedeném školení BOZP bude proveden zápis ve formě vypracované osnovy školení a 

prezenční listiny s podpisy zúčastněných a osoby, která školení provedla. 

 

3. O provedeném školení o PO se vede dokumentace ve smyslu § 23 vyhl. č. 246/2001 Sb., kterou se 

provádí některá ustanovení zákona o požární ochraně. 

 

4. Rozsah osnovy školení určí objednatel. Školení o PO se provede tehdy, jedná-li se o pracoviště, 

kde se provádí činnosti se zvýšeným nebezpečím požáru nebo se jedná o objekt se zvýšeným 

nebezpečím požáru ve smyslu § 6 a Přílohy zákona o PO č. 133/1985 Sb., v platném znění; pokud 

tomu tak není, objednatel školení omezí a seznámí s umístěním a použitím věcných prostředků 

požární ochrany, které na pracovišti nebo v bezprostřední blízkosti jsou a mohou být použity v 

případě požáru, a způsobem a místem ohlášení požáru. 

 

5.  Před zahájením prací se zvýšeným nebezpečím požáru se smluvní strany dohodnou, zda zhotovitel 

určí požární hlídku, nebo použije hlídku objednatele. Pokud zhotovitel určí požární hlídku ze svých 

zaměstnanců, objednatel zajistí školení této hlídky odborně způsobilou osobou v oboru PO. 

Náklady na toto školení nese zhotovitel. Na převzatých pracovištích zřizuje požární hlídku 

zhotovitel. 

 

6. Zhotovitel je povinen provést tato školení i v případě, že se zajišťování plnění předmětu díla 

zúčastní i třetí osoba. Půjde-li o školení o PO, školení vedoucích musí být zajištěno odborně 

způsobilou osobou. V případě těchto školení platí obdobně výše uvedená ustanovení. Dokumentace 

o školení se provádí podle výše uvedených ustanovení.  

 
 

Čl.IV 
Pracovní úrazy 

 
1. Zhotovitel, který je současně zaměstnavatelem: 

 
a) registruje a eviduje pracovní úrazy a předkládá záznamy o pracovních úrazech stát. dozoru a 

zdrav. pojišťovně samostatně u úrazů, které se přihodily jeho zaměstnancům na převzatém 

pracovišti, popř. v pronajatém prostoru.  

 

b) pokud se přihodí pracovní úraz zaměstnanci zhotovitele v objektu objednatele nebo na 

pracovišti, které zhotovitel nepřevzal (nebylo písemně ani jiným způsobem předáno), přizve si 

zhotovitel příslušného vedoucího zaměstnance objednatele a provedou registraci pracovního 

úrazu společně. 
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Záznamy o úrazu opět předkládá zhotovitel. Jednu kopii záznamu o pracovním úrazu předá 

útvaru BOZP objednatele, 

 
c) v případě smrtelného, vážného nebo hromadného úrazu postupuje zhotovitel vždy podle bodu 

b) tohoto článku. Vyšetřovací komisí pro řádné vyšetření zdroje a příčiny pracovního úrazu 

jmenuje zplnomocněný zástupce objednatele. 

 

d) zhotovitel má vždy povinnost ohlásit pracovní úraz objednateli   

 
Čl. V 

Cesta do zaměstnání 
 

1. Cesta do zaměstnání končí zaměstnancům zhotovitele příp. třetí osobě tam, kde určí zhotovitel 

sám nebo po dohodě obou smluvních stran. 

2. Místo nebo objekt, kde začíná (končí) cesta do zaměstnání: vrátnice TOT a.s. 

3. Toto místo je současně místem, které slouží ke vstupu zaměstnanců zhotovitele, popř. vjezdu 

vozidel (např. vrátnice, šatna) na pracoviště. 

 

 

Čl. VI 
Činnosti se zvýšeným nebezpečím požáru 

 

1. Pro svařování popř. použití otevřeného ohně v přítomnosti hořlavých látek, kdy vzniká zvýšené 

nebezpečí požáru, musí být vystaven zhotovitelem, nebo jím zmocněnou osobou, písemný příkaz 

ke svařování popř. k činnostem, které vedou ke zvýšení nebezpečí požáru. Na převzatém pracovišti 

všechna bezpečnostní opatření stanovuje a zajišťuje zhotovitel. Při plnění předmětu díla, které 

provádí bez převzetí (předání) pracoviště plní tuto povinnost příslušný vedoucí zaměstnanec 

objednatele ve spolupráci se zhotovitelem. K tomuto účelu se použije tiskopis „Příkaz ke 

svařování......“ objednatele. 

 

2. Je zakázáno spalování jakéhokoliv materiálu bez souhlasu objednatele. Výjimku může povolit 

určený vedoucí zaměstnanec objednatele, případně příslušný vedoucí pracoviště, kteří jsou 

zmocněni k vystavení písemného „Příkazu ke svařování.......“, se souhlasem útvaru BOZP 

objednatele. 

Čl. VII 
Doprava 

 

1. Při jízdě vozidel a činnostech řidičů zhotovitele se musí řidiči chovat ukázněně a ohleduplně, 

přizpůsobit své chování stavu a povaze terénu, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, 

které je možno předvídat. V areálu a.s. jsou řidiči povinni dbát na místní dopravní značení a 

parkování v areálu je dovoleno na zvláštní povolení.  

 

2. Zhotovitel nesmí odkládáním předmětů a materiálu zužovat průjezdné a průchozí profily 

přístupových a vnitřních komunikací 

 
 
 

Čl. VIII 
Součinnost 

 

1. Pokud zhotovitel neurčí odpovědného vedoucího zaměstnance, je povinen plnit všechny úkoly 

stanovené v příloze osobně. 
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2. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti 

k ohrožení života a zdraví zaměstnanců objednatele popř. dalších osob, nebo na okolnosti, které by 

mohly vést k ohrožení provozu nebo k ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů 

objednatele. 

 

3. Zaměstnanci zhotovitele, příp. třetí osoby, kteří se budou pohybovat v areálu objednatele, musí být 

poučeni. Zaměstnanci zhotovitele příp. třetí osoby nesmí vstupovat do prostorů a objektů, které 

nejsou předmětem plnění smlouvy. Pro vstup do sociálních zařízení, kantýny či závodní jídelny 

mohou používat jen komunikace, které jim byly určeny objednatelem.  

 

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele, že použil třetí osoby, na které práce a v jakém počtu. 

 

5. Určený vedoucí zaměstnanec objednatele seznámí zhotovitele s riziky a místy ohrožení na 

pracovišti. Zhotovitel seznámí s těmito skutečnostmi další osoby, které s ním budou dílo 

uskutečňovat.  

Zhotovitel bude při své činnosti respektovat ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 

a nad zemí. V případě nejasnosti o jejich uložení si vyžádá upřesnění od určeného zaměstnance 

objednatele. 

 

6. Pokud Zhotovitel bude používat stroj nebo zařízení na nepřevzatém pracovišti, před zahájením prací 

upozorní určeného zaměstnance objednatele na nebezpečí vyvolaná umístěním tohoto stroje nebo 

zařízení, aby mohl včas uskutečnit potřebná bezpečnostní opatření. 

 

7. Pokud při stavební nebo montážní činnosti bude zhotovitel příp. třetí osoba používat hmotný 

investiční majetek objednatele (jeřáby, výtahy a ostatní), musí být předem uzavřena písemná 

dohoda, jejímž obsahem bude vymezení práv a povinností, jakož i stanovení podmínek bezpečného 

používání daného HIM. 

 

8. Skládky či drobná ukládání materiálů může zhotovitel příp. třetí osoba, provádět jen v prostorách, 

které k tomu byly určeny objednatelem, a to v souladu s příslušnými ustanoveními vyhl. ČÚBP č. 

48/1982 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při 

práci na staveništích. 

 

9.  Pokud Zhotovitel zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo 

způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, případně příznaky takového 

nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci, oznámit to neprodleně určenému zaměstnanci 

objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím 

ohroženy. O přerušení prací musí být proveden zápis. 

 

10. Při provádění prací na veřejných komunikacích, objednatel zajistí povolení pro práci na veřejné 

komunikaci. Zhotovitel zajistí osvětlení překážek v komunikaci, zajistí umístění upozornění pro 

chodce, případně dopravního značení. Rovněž zajistí bezpečný přechod pro chodce popřípadě 

bezpečné ohrazení pracoviště po celé jeho délce až do doby dokončení těchto prací, a zpětné 

uvedení místa do bezpečného stavu. 

 

11. Zhotovitel příp. třetí osoba bere na vědomí zákaz užívání a vnášení alkoholických nápojů a 

návykových látek do prostor objednatele. Porušení tohoto zákazu zaměstnanci a zástupci 

zhotovitele je vždy zvlášť hrubé porušení podmínek zhotovitelem příp. třetí osobou a možným 

důvodem pro udělení zákazu vstupu do prostor pro zástupce nebo zaměstnance zhotovitele a pro 

uplatnění sankcí dle čl. X. Porušení daného zákazu bude zjišťováno pomocí dechové zkoušky, 

které jsou povinni se zástupci nebo zaměstnanci zhotovitele příp. třetí osoby podrobit. Dechovou 

zkoušku jsou oprávněni vyžadovat kontrolní orgány objednatele. Nesouhlasí-li prověřovaný s 

výsledkem dechové zkoušky s tím, že popírá požití alkoholu, má povinnost podrobit se 
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lékařskému vyšetření na obsah alkoholu v krvi nebo moči. Odmítne-li zástupce nebo zaměstnanec 

zhotovitele toto vyšetření, platí výsledek dechové zkoušky. 

 

12. Po ukončení díla je zhotovitel povinen vyklidit pracoviště a uvést je do náležitého stavu pro 

jednání o předání a převzetí díla. 

 

13. Zhotovitel je povinen zajistit správné a bezpečné technologické postupy při díle, postupovat 

v souladu s místními provozními předpisy, dílo bude akceptovat bezpečnost práce úpravami 

v souladu s platnými předpisy BOZP. 

 
 

Čl. IX 
Kontrola 

 
1. Určení vedoucí zaměstnanci objednatele mají právo kontroly na pracovištích zhotovitele, na 

kterých se provádí plnění díla nebo v pronajatých prostorách. 

 

2. Určení zaměstnanci objednatele pro výkon kontroly jsou uvedeni ve smlouvě. 

 

3. Tito zaměstnanci jsou oprávněni: 

a) vstupovat v přítomnosti zhotovitele nebo jeho odpovědného zástupce na pracoviště 

zhotovitele, 

b) kontrolovat ustanovení daná touto přílohou, soulad plnění díla s dokumentací 

zejména v oblasti plnění úkolů BOZP a PO. 

 
4. Při provádění díla, které neprovádí zhotovitel pouze svými zaměstnanci a najímá si k práci na 

zakázce další subdodavatele, zavazuje se plnit podmínky dle zákona č. 309/2006 Sb., ve smyslu 

maximální spolupráce s koordinátorem jak ve fázi přípravy, tak ve fázi realizace díla, který bude 

pro objednatele provádět činnosti dle požadavků § 14 a 15 tohoto zákona. 

Koordinátor se určuje dle zákona č. 309/2006Sb., u staveb, které vyžadují stavební povolení nebo 

ohlášení stavby u stavebního úřadu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a to za podmínky, že 

celkový plánovaný objem prací přesáhne během realizace díla 500 pracovních dnů v přepočtu na 

jednu fyzickou osobu nebo za podmínky, že na stavbě bude pracovat současně více než 20 

fyzických osob po dobu delší než jeden pracovní den. Součinnost objednatele a zhotovitele bude 

probíhat v souladu s požadavky zákona č. 309/2006 Sb., týkající se informací pro koordinátora. 

 

Čl. X 
Sankce 

 

1.  Zhotovitel je srozuměn s tím, že za závažné porušení některého z výše uvedených ustanovení nebo 

i za soustavně opakovaná porušení méně závažná, ke kterým dojde přímým jednáním nebo 

opomenutím z nedbalosti jeho zaměstnanců či zástupců příp. třetí osoby, je kontrolní orgán 

objednatele oprávněn uložit pokutu ve výši 5000,- Kč (pěttisíc Kč). 

 
1.1 Rozhodnutí kontrolního orgánu objednatele o uložení pokuty, včetně jejího odůvodnění, musí 

být vedeno písemně. Pokuta je splatná ve lhůtě do 14-ti dnů od doručení rozhodnutí o jejím 

uložení zhotoviteli. Proti rozhodnutí o uložení pokuty se možnost odvolání ze strany 

sankcionovaného zhotovitele nepřipouští.  

 

1.2 K uložení pokuty je kompetentní příslušný kontrolní orgán objednatele při porušení závazků 

vyplývajících z ustanovení těchto „podmínek zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární ochrany“. 
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2. Zhotovitel dále bere na vědomí, že při zvláště hrubém porušení stanovených podmínek, jakož i při 

opakovaných jejich závažných porušeních, nebo nebyla-li včas zaplacena uložená pokuta dle bodu 

1, aniž kontrolní orgán objednatele udělil písemný souhlas s odkladem termínu její splatnosti, může 

objednatel písemnou formou přistoupit k jednostrannému odmítnutí dalšího plnění nebo jen části 

tohoto plnění ze strany zhotovitele příp. třetí osoby s tím, že Zhotovitel je povinen objednateli v 

plné výši nahradit celkovou škodu i další újmy vzniklé v důsledku daného jednostranného aktu. 

 

3. Klasifikace „zvláště hrubého“ porušení stanovených podmínek náleží výlučně do kompetence 

pověřených kontrolních orgánů objednatele. 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Uzavřením smlouvy o dílo Zhotovitel prohlašuje, že si tyto Podmínky BOZP a PO TOT 

a.s. řádně přečetl, porozuměl jim a prohlašuje, že akceptuje všechny jejich články a body a 

zavazuje se je dodržovat. 

2. Součástí těchto „Podmínek zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a PO“ je informace o 

možných rizicích při činnostech v TOT.  

3. Tyto Podmínky BOZP a PO TOT a.s. nabývají účinnosti dnem 01.01.2022 

4. Tyto Podmínky BOZP a PO TOT a.s. upravují pravidla BOZP a PO v areálu Teplárny Otrokovice, 

jsou závazná pro všechny zhotovitele a třetí osoby v areálu TOT Otrokovice, a tvoří 

nedílnou součást všech smluv o dílo či poskytování služeb, v nichž jako objednatel 

vystupuje TOT a.s. 

 
 
 
 

5. SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 
 

Vyhláška MZV č. 20/1989 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí 

(č. 155). 

Směrnice č. 89/391/EEC, o provádění opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění platných předpisů. 

Zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně ve znění platných předpisů. 

Zákon č. 40/1964 Sb. - občanský zákoník ve znění platných předpisů. 

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

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb.,  základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 

signálů. 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (ve znění pozdějších předpisů) 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
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Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití 

v prostředí s nebezpečím výbuchu 

 

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení. 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích. 

Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živic v tavných nádobách 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 
 

 
RIZIKA 

 

INFORMACE O MOŽNÝCH RIZICÍCH  

 

při činnostech dodavatelských firem v TOT a.s. dle § 101 ZP 

 

 
V souvislosti s pracovní činností dodavatelských firem jsou tímto zástupci firmy upozorněni na možná 

rizika vyplývající pro ně z pracovního prostředí a výrobních činností v prostorách a zařízeních 

Teplárny Otrokovice a.s.. Informace o rizicích je zhotovitel povinen předat i svým subdodavatelům. 

 

V prostorách TOT a.s.  se vyskytují tato hlavní možná rizika: 

 

A) Rizika hygienická 

 

Hluk    strojovna, kotelna, kompresorová a redukční stanice   

Prach    kotelna, zauhlování, skládka uhlí, odsíření 

Sálavé teplo   kotelna, strojovna 

 

Opatření:  

    Použití vhodných OOPP ve vyznačených prostorech (chrániče sluchu, respirátory, izolační 

rukavice, ochranná přilba).  

 

B) Rizika vyskytujících se a používaných médií 

 

Elektřina    NN, VN, VVN venkovní vedení, kabelové vedení uložené 

v zemi, rozvodny, kabelové prostory, stanoviště transformátorů,  

   rozvody a rozvaděče, generátory, akumulátorové stanice, 

   elektro statické usměrňovače 

Pára   kotelna, strojovna,  CHÚV, zauhlování 

Horká voda  kotelna, strojovna,  CHÚV, zauhlování, oběhová stanice 

Chemické látky  nádrže a rozvody CHÚV,odsíření a odpopílkování 

Stlačený vzduch  kotelna, strojovna, CHÚV, zauhlování 

 

 Opatření:  

 Zákaz vstupu do prostor, které nejsou určeny pro pracovní činnost firmy.  

 Při jakékoli činnosti  v blízkosti rozvodu těchto médií a rozvodu el. energie dbát na zvýšenou 

opatrnost z důvodu možného dotyku  s el. rozvody pod napětím nebo z důvodu  poškození 
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technologických zařízení a následného zasažení používanými médií (chemické látky, pára, 

horká voda, vzduch).  

 Zákaz jakékoliv manipulace na technologických zařízeních mimo činnost vyplývající 

ze  smlouvy o dílo. 

 Zákaz vstupu do rozvoden, kabelových kanálů a provozoven elektro mimo vymezená a 

předaná pracoviště. 

 Před zahájením a po ukončení prací každý den informovat směnového mistra o rozsahu prací a 

změnách, které pracovní činností nastaly. 

 Zákaz provádět jakékoliv změny v zajištění pracoviště. 

 Na práce pod napětím a v blízkosti částí pod napětím musí být vystaven: pro vn- příkaz B, pro 

nn – příkaz BIP a práce musí být vykonávány v souladu s PNE 33 0000-6, CSN EN 50 110-1 

ed. 2  s ohledem na bezpečnost a kvalifikaci osob (Vyhl. č. 50/1978 Sb.). 

 Pro funkční zkoušky musí být v dostatečném předstihu zpracován program zkoušek 

odsouhlasených zodpovědným pracovníkem. 

 Zákaz manipulace s materiálem, dopravy materiálu a činností s autojeřáby, při kterých by 

mohlo dojít k přiblížení nebo dotyku s živými částmi el. zařízení.  

 Zvýšené nebezpečí vyplývající z rozvodu chemických látek je v prostoru CHÚV. Existuje 

možnost poškození těchto rozvodů při montážní činnosti a následné zasažení chemickou 

látkou (kyselina, louh). Při práci v CHÚV je nutno rozvody chemických látek předem chránit 

před poškozením. 

 Práce vyžadující zajištění strojního zařízení mohou být prováděny až po vystavení strojního 

příkazu BS. 

 

C) Rizika z pohybu mechanismů a dopravních prostředků 

 

Osobní a nákladní doprava   venkovní komunikace  

Vysokozdvižné vozíky   komunikace a provozní budovy 

Železniční kolejová doprava   kolejová vlečka  

Mostové jeřáby a el. kladkostroje    provozní budovy  

Pásové a jiné dopravníky    kotelna, zauhlování 

 

Opatření: 

 Při pohybu po komunikacích v prostorách TOT a.s. dbát zvýšené opatrnosti. Pohybovat se jen 

po vyznačených komunikacích a přechodech kolejových přejezdů, respektovat dopravní 

značení v závodě.  

 Při provozu jeřábu nevstupovat do prostoru ohroženého zavěšeným břemenem.  

 Práce na dopravnících a v jejich blízkosti provádět až po odstavení a zajištění zařízení a po 

osobním předání zařízení do opravy.  

 

 

 

 

D)   Rizika vyplývající z prostoru se zvýšeným nebezpečím 

 

Pád předmětu z výšky    strojovna, kotelna, provozní budovy 

Pád do hloubky   zauhlování, kotelna   

Prostory se zvýšeným nebezpečím  požáru:  sklady hořlavých kapalin- plynů, LTO, strojovna, 

kotelna, zauhlování, sklad mazadel, nádrže a stáčírna 

nafty a turbínového oleje 

 

Opatření: 

 V prostorech s technologickým zařízením povinnost nosit ochrannou přilbu. 

 Zákaz kouření a používání otevřeného ohně. 

 Nevstupovat za ochranné oplocení a zábrany.  
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 Respektovat výstražné a příkazové značení 

 Ve všech provozech a při pohybu ve venkovních prostorách objektu TOT a.s. je  

stanovena povinnost nošení ochranné přilby. Rovněž v provozu platí povinnost nošení 

pracovního oděvu kompletně (dlouhé nohavice a pracovní blůza) 
 

 

Výše uvedená obecná rizika jsou dále detailněji upřesněna dle charakteru prací a pracovních 

činností v závislosti na jakém provozu či zařízení pracuje zhotovitel. 

Další seznámení s riziky zajistí vedoucí zaměstnanec TOT a.s., pověřený zajišťováním zakázky. 

  

 

 

  

 


