PŘÍLOHA č. 2 RÁMCOVÉ PRONÁJEMNÍ A MONTÁŽNÍ SMLOUVY
SEZNÁMENÍ S RIZIKY V AREÁLECH SKLADŮ

Rizika

OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ A MINIMALIZACI RIZIK

1. přiražení
materiálem,
sesunutí nebo
pád materiálu

2. přejetí
vozidlem,
přimáčknutí,
sražení, pád
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Zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 101, odst.3: Plní-li na jednom pracovišti úkoly
zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích
a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat
při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.
Opatření: Díly lešení, bednění a další materiál vykládat, nakládat a přemisťovat jen v určeném prostoru, který
zajistí za tuto činnost odpovědný zaměstnanec (vedoucí skladu, hlavní skladník) pobočky SCASERV a.s. (dále jen
SCASERV) nebo jím pověřený zaměstnanec. Používat v prostoru nakládky, vykládky a ostatních skladových
prostorách předepsané OOPP (ochranné přílby, pevnou pracovní obuv, pracovní oděv, pracovní rukavice, signální
vestu). Při manipulaci s materiálem (přemisťování, vykládání, nakládání, ukládání, páskování, apod.) dodržovat
stanovené předpisy BOZP a PO. Uposlechnout pokynů zaměstnance odpovědného za provoz skladu (vedoucí
skladu, dispečer doprav, hlavní skladník) nebo pověřeného zaměstnance. Při manipulaci s materiálem zajistit
zaměstnancem skladu (hlavní skladník, skladník) ve spolupráci s řidičem vozidla, závozníkem, apod. dostatečně
volný manipulační prostor kolem vozidla. Zamezit ostatním zaměstnancům a osobám v pohybu a setrvání v
ohroženém prostoru kolem ložné plochy vozidla a manipulační techniky, kde by byli ohroženi padajícími nebo
sesouvajícími se předměty nebo provozem manipulačních vozíků nebo hydraulické ruky apod.. Nepopojíždět
s vozidlem, na kterém není materiál bezpečně zajištěný proti pohybu a pádu. Nezdržovat se a nepohybovat se pod
břemeny na manipulačních vozících, jeřábech, zdvihadlech aj. Dodržovat bezpečný odstup od přemisťovaných
břemen, skladovaného materiálu, manipulační techniky a ostatních vozidel. Nepohybovat se mezi zavěšeným
břemenem, manipulační technikou, vozidlem a pevnou překážkou. Nezdržovat se na ložné ploše vozidla v blízkosti
materiálu, který není zajištěný proti pádu, sesunutí, rozkulení. Nepohybovat se po uloženém materiálu na ložné
ploše vozidla. Dodržovat zákaz narušování stability stohů, např. vytahováním předmětů a prvků zespod nebo ze
strany stohu či ze svazku ve stohu nebo jiném skladovacím celku. Při rozebírání svazků materiálu používat pro
rozstřihnutí ocelové pásky nebo drátu pákové nůžky nebo vhodné nůžky na plech s dostatečně dlouhou rukojetí,
aby byl zachován bezpečný boční odstup od svazku. Neprovádět zakázané manipulace a činnosti. Používat
předem dohodnuté signály. Dodržovat pokyny předané formou bezpečnostních značek, značení a nápisů.
Opatření: Zajistit pohyb vozidel a osob ve vyhrazených zónách (stanoví vedoucí skladu, hlavní skladník, jiný
pověřený zaměstnanec). Zvýšená pozornost všech zaměstnanců a ostatních osob při řízení dopravních prostředků
a manipulačních vozíků (zvláště vůči chodcům). Zvýšená pozornost všech osob při pohybu v prostorách, kde
pojíždějí manipulační vozíky nebo jiné dopravní prostředky. Používat předem dohodnuté signály. Dodržovat pokyny
předané formou bezpečnostních značek, značení a nápisů. Nepohybovat se a nezdržovat se v prostoru mezi
vozidly, manipulačními vozíky nebo jiným prostředkem a pevnou překážkou. Nezdržovat se mezi vozidly nebo mezi
manipulační technikou a také za vozidlem nebo vozíkem, který se chystá couvat nebo couvá. Použít výstražnou
zvukovou signalizaci před zahájením couvání a v průběhu couvání. Seznámit se s používanými bezpečnostními
značkami a signály a tyto dodržovat. Couvání a pohyb vozidel vždy zajistit zdravotně způsobilou a poučenou
osobou. Vozidla a manipulační vozíky odstavit a bezpečně zajistit proti nežádoucímu pohybu a proti zneužití
nepovolanou osobou. Přizpůsobit rychlost a způsob jízdy podmínkám na skladu, dodržovat max. povolenou
rychlost. Zajistit vždy volné průjezdy, vchody, průchody, únikové cesty. Používat v prostoru nakládky, vykládky a
ostatních skladových prostorách předepsané OOPP (ochranné přílby, pevnou pracovní obuv, pracovní oděv,
pracovní rukavice, reflexní vesty). Zákaz popojíždění vozidel s osobami na ložné ploše. Při kurtování a odkurtování
nákladu, otevírání bočnic, a zadního čela musí řidič a popř. závozník zabezpečit, aby jimi nebo uvolněným
nákladem nemohl být nikdo zasažen a v ohroženém prostoru kolem ložné plochy se nesmí v průběhu otevírání
bočnic, kurtování nebo odkurtování zdržovat nepovolané osoby. Materiál se nesmí volně opírat o bočnice ani zadní
čelo. Pohyb a práci v prostoru, který je nad okolním povrchem výš než 0,5 m (otevřená korba vozidla) a není
zajištěný proti pádu osob vhodným a dostatečným způsobem (zábradlí,rampa, dostatečně vysoké bočnice apod.)
provádět s maximální opatrností, necouvat k volnému okraji korby, provést úklid korby od kluzných nánosů, sněhu,
námrazy, nevstupovat na ložnou plochu ve znečištěné obuvi, dodržovat zásadu opěry těla ve třech bodech, Pro
výstup a sestup z takto vyvýšeného prostoru použít vhodné prostředky(schůdky, žebřík, stupačku s madlem apod.),
neskákat z ložné plochy, nešplhat po nákladu. Nepohybovat se po poškozené ložné ploše. Neprovádět zakázané
manipulace pomocí manipulační techniky (např. zvedání osob na vidlích vozíku, pojíždění s osobami na vozíku
apod.) MV může obsluhovat pouze zaměstnanec zdravotně a odborně způsobilý pro tuto činnost. V případě velmi
nepříznivých klimatických podmínek (příliš velké horko, zima) organizovat bezpečnostní přestávky nebo jiným
vhodným způsobem změnit organizaci práce dle místních podmínek.
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3.poranění
zraku částicemi
rzi a prachu

4.pády,
zakopnutí,
uklouznutí,
podvrtnutí

5.pády z výšky

6.vznícení,
požár, výbuch,
popálení

7.ohrožení
výfukovými
plyny
8.ohrožení
elektrickým
proudem

Opatření : Při provádění pracovních činností, které způsobují nadměrné víření nebo uvolňování prachových nebo
jiných pevných částic na pracovišti a do jeho okolí (broušení, rozbrušování aj.), používat ochranu zraku (obličejový
štít, ochranné brýle). Neprovádět činnosti, které víří ve zvýšeném množství prach a jiné pevné částice za
přítomnosti osob, které nejsou vybaveny ochranou zraku. (zametání ložného prostoru vozidla, zametání komunikací
nebo skladové plochy apod.) Nezdržovat se a nepohybovat se bez ochrany zraku v blízkosti pracovních činností,
kde poranění zraku hrozí. Před započetím činností, jejichž důsledkem by mohlo být zvýšené nebezpečí poškození
zraku upozornit přítomné osoby. Zákaz činností, které zvyšují riziko poranění zraku, v prostorách skladu
v přítomnosti jiných osob.
Opatření: Používat pevnou pracovní obuv. Udržovat na pracovišti čistotu a pořádek. Při výstupu na ložnou plochu
vozidla a sestupu použít odpovídající žebřík nebo jiný plnohodnotný bezpečný prostředek (stupačka, schůdky
apod.). V zimě provádět adekvátní údržbu a zajištění komunikací a skladové plochy proti uklouznutí. (odstraňování
sněhu, námrazy, posyp solí, inertním materiálem aj.) Neprodleně odstranit kluzné nánosy (rozlitý olej, bláto aj.)
Zakázat vstup do prostor, kde je rozdíl mezi pracovištěm, komunikací, podlahou, rampami a okolním povrchem
vyšší než 0,5 m a není li zajištěný bezpečný přístup a volný okraj zajištěný proti pádu zábradlím nebo jiným
rovnocenným prostředkem. Zakrýt nebo ohradit všechny otvory, prohlubně. Poklopy se nesmí samovolně odsunout
nebo uvolnit, musí být zapuštěny do stejné úrovně s okolním povrchem. Dbát zvýšené pozornosti při chůzi na
možné nerovnosti, výmoly nebo jiné překážky.
Opatření : Neprovádět činnosti, které spadají do kategorie práce ve výškách (nad 1,5 m nad okolním terénem) bez
použití kolektivní ochrany proti pádu nebo OOPP zajištění jednotlivce při práci ve výškách Dodržovat zákaz práce
ve výškách za nepříznivých klimatických podmínek dle NV č. 362/2005 Sb. a ČSN 73 8101
Opatření: Doplňování pohonných hmot do automobilů provádět výhradně na čerpacích stanicích, výjimečně doplnit
pohonné hmoty v množství pro dojetí na nejbližší čerpací stanici na určeném místě, které určí vedoucí skladu.
Manipulaci s hořlavými látkami provádí pouze poučená osoba. Doplňování pohonných hmot do manipulačních
vozíků a prostředků, které pro svoji funkci pohonné hmoty potřebují, provádět na místě, které k tomu určí vedoucí
skladu. Doplňování provádět při vypnutém motoru, dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
Neprovádět v blízkosti jiné činnosti, které by mohly iniciovat vznícení paliva (broušení, svařování apod.)
Neprovozovat prostředky a zařízení, ze kterých unikají hořlavé kapaliny nebo plyny. Po doplnění pohonných hmot
důkladně uzavřít nádrž a nádoby na skladování pohonných hmot. Nádoby na skladování pohonných hmot a jiných
hořlavých kapalin skladovat v označených a uzavřených nádobách, na místech k tomuto určených, případně
prostředcích a v množství, které je povolené. Práce s hořlavými kapalinami provádět v určeném prostoru a dle
pokynů návodu od výrobce. Rozlité hořlavé látky setřít, posypat sorbentem a uložit do nádoby určené k tomuto
účelu . Hořlavé kapaliny a látky nevystavovat tepelným účinkům.
Nedotýkat se horkých dílů motoru, výfuku a jiných částí, které by mohly způsobit popálení. Dodržovat zákaz kouření
v celém areálu mimo vyznačených prostor.
Opatření: Nenechávat u vozidel a manipulačních vozíků při odstavení zapnutý motor. Provozovat pouze techniku,
která je k provozu způsobilá. Zákaz použití jakýchkoliv dopravních nebo manipulačních prostředků v uzavřených
prostorách bez odpovídajícího katalyzátoru výfukových plynů
Nepohybovat po areálu Scaserv se bez vědomí a doprovodu pověřeného zaměstnance. Nedotýkat se otevřených
elektrických rozvaděčů, neprovádět jakékoliv zásahy do elektrických rozvodů. Nepoužívat zařízení, nářadí, které
nemá platné revize elektro nebo které je poškozené. Neprovádět jakékoliv neodborné opravy a činnosti, při kterých
hrozí zasažení elektrickým proudem.
Dodržovat bezpečnou vzdálenost od pracovišť, kde se provádějí pracovní činnosti pomocí ručního elektrického
nebo mechanického nářadí nebo strojního zařízení. Nepohybovat po areálu SCASERV se bez vědomí a doprovodu
pověřeného zaměstnance.

9.ohrožení
pracovní
činností
zaměstnanců
skladu
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