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Informace o rizicích pro externí dodavatele 
 

1. Úvodem 
• Tyto informace o rizicích slouží k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (§ 101 odst. 

3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů) ve vztahu k externím dodavatelům, 
tj. dodavatelům prací, služeb a dalším právnickým nebo fyzickým osobám, které se s vědomím zaměstnavatele: 
Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, p.o., vyskytují na pracovišti: Plovdivská 8, 616 00 Brno. 

• Dovolujeme si Vás proto upozornit na informace o vyskytujících se rizicích a bezpečnostních pokynech, které je 
třeba dodržovat k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. 

• Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je naší prioritou. 
 

2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Pravidla pohybu externích dodavatelů 
• V prostorách školy se smíte pohybovat pouze v doprovodu pověřené osoby nebo s jejím vědomím! 
• Používejte stanovené osobní ochranné pracovní prostředky k tomu účelu, ke kterému jsou určeny, a se kterým 

jste byli seznámeni. (pozn. další OOPP mohou být stanoveny na základě vyhledaných a vyhodnocených rizik (viz 
Směrnice pro poskytování OOPP, MČDP nebo obdobný dokument)  

• Vstupujte jen do prostorů, které souvisí s Vaší činností. Na ostatní místa je vstup zakázán. 
• Je zakázáno vstupovat do pracovního technického zařízení a dopravního prostředku (např. při nakládce, 

vykládce) – dbejte pokynů obsluhy! 
 
Povinnosti při vzniku úrazu, havárie nebo nehody 
• Každý úraz, každou havárii, nehodu, skoronehodu, poškození majetku apod. ohlaste bezodkladně, pokud to 

situace dovoluje, pověřené osobě. 
• Pro ošetření drobných poranění, která nevyžadují okamžité lékařské ošetření, je pracoviště vybaveno 

prostředky první pomoci. 
• V případě, že úraz vyžaduje okamžité lékařské ošetření, zajistěte bezodkladně přivolání rychlé záchranné 

služby – tel. 155. 
• Další postup v případě úrazu je uveden v Traumatologickém plánu. 
 

            
 
 
Zajištění místa práce 
• Při práci a činnostech musí být pracoviště zajištěno tak, aby nebyly ohroženy další vyskytující se osoby, tj. 

vyznačit pracovní prostor a tento zajistit proti vstupu nepovolaných osob, a to ve spolupráci s pověřenou 
osobou. 

• Provozovaná technická zařízení (stroje, přístroje, nářadí a technická zařízení) musí být zajištěna proti 
neoprávněné manipulaci. 

• Pokud se při práci (činnostech) dodavatelů služeb, OSVČ apod. vyskytují rizika možného ohrožení 
zaměstnanců zaměstnavatele nebo vzniku havárie či nehody informujte prosím pověřenou osobu. 

 
Odpady, chemické látky a směsi 
• Na pracovišti třídíme a likvidujeme vzniklý odpad – informujte se u pověřené osoby o postupu při třídění popř. 

likvidaci vzniklých odpadů. 
• Pokud se vyskytují při práci chemické látky a směsi dodržujte pokyny k jejich bezpečnému používání (např. 

informace uvedené na bezpečnostních listech). 
 
Zakázané činnosti 
• Provádět činnosti, které nesouvisí s výkonem sjednané práce (činnosti). 
• Vstupovat na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek nebo tyto látky na 

pracovišti požívat. 
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• Odstraňovat, poškozovat nebo jakkoliv upravovat instalované prvky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a požární ochrany a veškeré související vybavení (ochrany, kryty, zábradlí, zábrany apod.). 

• Provádět další činnost, která je na daném pracovišti z důvodů organizačních nebo technologických zakázána. 
• Používat nástroje, nářadí, stroje, technická zařízení a dopravní prostředky, které nesplňují požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nejsou u nich prováděny předepsané prohlídky, zkoušky, revize apod. 
• Nástroje, nářadí, stroje, technická zařízení a dopravní prostředky smí obsluhovat pouze kvalifikovaná obsluha 

(odborná a zdravotní způsobilost). 
• Provádět odborné činnosti bez předepsaných kvalifikačních předpokladů (odborná a zdravotní způsobilost). Na 

vyžádání pověřené osoby předložit doklady opravňující k provádění odborných činností. 
 

3. Požární ochrana 
Zákazy, příkazy a pokyny na úseku požární ochrany 
• Na pracovišti platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm mimo vyhrazených prostor a povolených 

činností. 
• Provádění požárně nebezpečných činností (svařování, řezání plamenem apod.) lze pouze na základě 

schválení pověřenou osobou. 
• Dodržovat zákazy příkazy a pokyny požární ochrany uvedené v dokumentaci požární ochrany. 
 
Způsob vyhlášení požárního poplachu a evakuace 
• Telefonicky na HZS kraje – tel. 150, 112. 
• V objektu spuštěním signálu EZS a voláním HOŘÍ. 
• Evakuace je vyhlášena akustickým signálem zařízení EZS a voláním HOŘÍ. Na základě vyhlášení evakuace 

jsou všechny osoby povinny ukončit práci a ihned opustit vnitřní prostory nejbližším únikovým východem a 
shromáždit se v prostoru školního hřiště. 

• Další postup v případě požárního poplachu je v souladu s požárními poplachovými směrnicemi a další 
dokumentací požární ochrany. 

 

          

 
 
 
 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ 
SBOR ČR 

POLICIE ČR 
ZDRAVOTNICKÁ 

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 

 
JEDNOTNÉ EVROPSKÉ 

ČÍSLO TÍSŇOVÉHO 
VOLÁNÍ 

 
150 

 
158 

 
155 

 
112 

 
 

4. Vyskytující se rizika a opatření proti jejich působení 
 

Pracoviště, 
činnost 

Zdroj rizika Nebezpečí 
Opatření 
(popř. odpovědnost) 

Ruční manipulace 
Manipulovaný 

materiál 

Překročení 
hygienických 

limitů 
Nepřekračovat hygienické limity 

Všechna pracoviště Komunikace 
Pád, 

zakopnutí, 
uklouznutí, 

Kontrola a údržba stavu komunikačních 
ploch, dbát opatrnosti  
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naražení 

Skladovací plochy Regály 
Zřícení regálu 

- zavalení 
Kontrola stavu regálů a uloženého materiálu 

Všechna pracoviště 
Technická 
zařízení 

Nečekaný jev 

Zákaz neoprávněné manipulace, zákaz 
neodborných zásahů do TZ, zákaz obsluhy 
poškozených TZ, používat v k určenému 

účelu 

Všechna pracoviště Elektrická zařízení 
Dotyk živých a 
neživých částí 

Kontrola stavu a revize EZ, krytů, ochranných 
zařízení, zákaz neodborných zásahů do EZ, 

obsluha nepoškozených EZ 
pozn. vyhledání, vyhodnocení rizik a stanovení opatření proti jejich působení je vedeno samostatným dokumentem 
 
Opatření proti působení rizik 
• Seznámení se stanovenými požadavky právních předpisů a dalšími požadavky k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. 
• Kontrola dodržování stanovených požadavků právních předpisů a dalších požadavků k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. 
• Uplatňování sankcí za porušování stanovených požadavků na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární ochrany. 
 
 

EXTERNÍ DODAVATELÉ JSOU POVINNI DODRŽOVAT STANOVENÁ OPATŘENÍ 
NA ÚSEKU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY,  

DODRŽOVAT DALŠÍ PŘEDPISY, POKYNY, ZÁKAZY A PŘÍKAZY 
 

             

 

Pověřená osoba 

Eva Jandeková – personalistka,  tel. +420 731 543 396 

 
Dohoda 
Na základě § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů je naše 
společnost pověřeným zaměstnavatelem pro koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 
zaměstnanců a postupů k jejich zajištění, na výše uvedeném pracovišti (pokud není stanoveno jinak). 
 
pozn. dokladem o seznámení externích dodavatelů je podpis prezenční listiny či podpis smlouvy, které je tento 
dokument součástí. 
 
Schválil: Mgr. Tomáš Jedlička - ředitel 


