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SEZNÁMENÍ EXTERNÍCH DODAVATELŮ NA SPOLEČNÉM 

PRACOVIŠTI FIRMY TREVES CZ s.r.o. 

 
Tento dokument naplňuje požadavky stanovené Zákonem č. 262/2006 Sb., v platném znění 

Zákoník práce a to § 101 odstavec (3) a (4). 

 
1. ROZSAH PŮSOBNOSTI 
 

Tento dokument je platný pro všechny pracovníky a vedoucí pracovníky TREVES CZ s.r.o. a 

stejnou měrou pro všechny zaměstnance a vedoucí zaměstnance externích firem, které 

provádějí svou pracovní činnost ve všech prostorách firmy TREVES CZ s.r.o.  

 

2. RIZIKOVÉ FAKTORY A OPATŘENÍ VE VÝROBNÍCH PROSTORÁCH 
 

Ve všech výrobních prostorách se vyskytují následující rizika a platí uvedená opatření pro 

jejich minimalizaci. 

 

Riziko Popis Opatření OOPP 

Riziko střetu s VZV 

– transportovaným 

břemenem 

Komunikace pro dopravu 

materiálu a pro pohyb 

osob jsou v prostoru 

vyznačeny a v některých 

místech se setkávají 

nebo kříží.  

Transportovaná břemena 

jsou těžká a rozměrná – 

formy, materiál ke 

zpracování 

Všechny osoby musí být 

proškoleny a seznámeny s touto 

skutečností. Při pohybu po 

těchto komunikacích jsou 

všichni povinni používat OOPP  

Ochranná obuv S1 

Výstražná vesta  

Riziko kolize VZV – 

transportovaným 

břemenem a další 

manipulační 

techniky 

Po všech komunikacích 

se pohybuje současně 

více než jeden VZV, dále 

se zde pohybují ručně 

vedené vozíky - paletové 

Proškolení všech osob, které se 

budou na pracovištích zdržovat. 

Pokud v prostoru pracoviště 

probíhá jakákoliv manipulace, 

musí osoby zde přítomné dbát 

zvýšené pozornosti  

Ochranná obuv 

Výstražná vesta 

Riziko zasažení 

kapalnými 

chemickými látkami 

Ve všech prostorách 

výrobních hal je zvýšené 

riziko možného úniku 

chemických látek z IBC 

barelů nebo z dopravního 

potrubního systému 

Všechny osoby pohybující se po 

výrobních halách jsou povinny 

dbát zvýšené pozornosti. 

Pracovníci, kteří nakládají 

s CHLaS musí být proškoleni 

v nakládání a ve způsobu 

likvidace nehody - rozlití 

Ochranné brýle – 

hrozí-li rozstřik 

Ochranná obuv 

Ochranné 

rukavice - 

protichemické 

Riziko poranění 

dolních končetin 

Ve všech prostorách 

výrobních hal hrozí riziko 

mechanického poranění 

dolních končetin a to 

zakopnutím, pádem 

předmětu, materiálu. 

Osoby zdržující se ve výrobních 

prostorách musí být proškoleny 

a seznámeny s tímto rizikem a 

jsou povinny používat OOPP 

Pracovní 

ochranná obuv 

s bezpečnostní 

tužinkou  

Pracovní oblečení 

s dlouhými 

nohavicemi. 
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Hluk 

Ve výrobních halách není 

zvýšená hladina hluku 

z probíhající pracovní a 

výrobní činnosti nad 

stanovený limit 

V případě že by se ve výrobních 

prostorách prováděly hlučné 

činnosti je použití OOPP 

potřebné. Pracovníkům jsou 

k dispozici výsledky měření. 

Ochrana sluchu 

není třeba 

Riziko uklouznutí 

V prostoru výrobních 

linek je podlaha velmi 

často znečištěna 

odstřižky a odřezky -  

Je třeba dbát zvýšené opatrnosti 

v případě pohybu v blízkosti 

strojních zařízení. Tato 

informace je součástí školení na 

pracovišti. 

Obuv s ochrannou 

tužinkou 

Riziko zasažení 

odletující jiskrou 

nebo horkým 

materiálem 

Riziko se vyskytuje pouze 

v prostoru dílny údržby 

Všechny osoby, které se zde 

pohybují, musí dbát zvýšené 

opatrnosti. Musí být vybaveny 

OOPP – pokud tuto činnost 

provádějí 

Ochranná obuv, 

svářecí kukla 

Riziko nadýchání 

se chemických 

zplodin  

Ve výrobních halách jsou 

používány chemické 

látky, které se při havárii 

mohou vypařovat 

Pokud pracovník bude 

v kontaktu s rozlitou chemickou 

látkou je třeba chránit oči a 

dýchací orgány zejména. 

Respirátor nebo 

masku/kuklu s 

odsáváním. 

Ochrana očí 

Riziko 

mechanického 

poranění 

Ve výrobních halách jsou 

instalované výrobní linky 

u kterých může v případě 

kontaktu s pohyblivými 

částmi dojít k závažnému 

poranění až amputaci 

nebo smrti. Proto jsou 

vybavené 

bezpečnostními prvky, 

které nesmí být 

překonány. 

Je třeba ujistit se že 

bezpečnostní prvky jsou 

v činnosti. Pokud jsou 

prováděny práce na zařízení, 

které vyžadují jejich odpojení je 

třeba provést jiná opatření 

předepsaná výrobcem proto aby 

se zabránilo úrazu  

Ochranná obuv, 

rukavice 

 

3. RIZIKOVÉ FAKTORY MANPULAČNÍHO PROSTORU A SKLADOVACÍCH 
PROSTOR 

 

Na všech venkovních plochách a skladových prostorách se vyskytují následující rizika a platí 

uvedená opatření pro jejich minimalizaci. 

 

Riziko Popis Opatření OOPP 

Riziko kolize 

s manipulační 

technikou 

Komunikace pro dopravu 

materiálu a pro pohyb 

osob se křižují  

Všechny osoby musí být 

proškoleny a upozorněny na 

riziková místa. Všechny osoby 

pohybující se po těchto 

komunikacích jsou povinny 

používat OOPP 

Výstražná vesta 

Riziko zasažení 

padajícím 

materiálem, 

předmětem 

Ve všech prostorách 

skladovacích hal je 

zvýšené riziko pádu 

materiálu z regálu. 

Všechny osoby pohybující se v 

halách skladů jsou povinny 

používat OOPP 

Ochranná obuv 

Riziko kolize 

s manipulační 

technikou 

Ve všech venkovních 

prostorách a prostorách 

skladovacích hal je 

zvýšené riziko střetu 

s vysokozdvižným 

vozíkem nebo jinou 

manipulační technikou 

Všechny osoby musí být 

upozorněny na riziková místa. 

Je třeba dbát zvýšené opatrnosti 

a používat OOPP 

Výstražná vesta 

 
4. RIZIKOVÉ FAKTORY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA, JÍDELNA 
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Ve všech administrativních prostorách se vyskytují následující rizika a platí uvedená opatření 

pro jejich minimalizaci. 

 

Riziko Popis Opatření OOPP 

Riziko střetu s 

osobou 

Střet osob na 

neosvětlených 

chodbách budovy 

Pokud je chodba neosvětlena 

neprodleně rozsviťte. 

Nepohybujte se po tmavých 

chodbách. 

 

Riziko uklouznutí, 

pádu 

Uklouznutí a pád na 

znečištěné podlaze 

nebo schodišti – 

dochází k znečišťování 

podlahy chodeb nánosy 

z venku nebo z výrobní 

haly. Podlaha je pak 

kluzká 

Pohybovat se se zvýšenou 

opatrností pokud je podlaha 

znečištěna. 

 

Riziko uklouznutí, 

pádu 

Rozlití tekutin na 

podlahu a nebezpečí 

uklouznutí a pádu. 

Pohybovat se se zvýšenou 

opatrností pokud je podlaha 

znečištěna. 

 

 

5. RIZIKOVÉ FAKTORY POŽÁRNÍ OCHRANY VE FIRMĚ 

 

Ve všech prostorách firmy se vyskytují následující požární rizika a platí uvedená opatření pro 

jejich minimalizaci. 

 

Riziko Popis Opatření Poznámka 

Požáru 
Vzniku požáru  sklad 

chemických látek 

Přízný zákaz pohybu 

s otevřeným ohněm v okolí 

skladu a jejich filtračních 

zařízení. 

Přísný zákaz kouření v těchto 

prostorách. 

V prostorech kde hrozí toto 

riziko jsou instalovány hasicí 

přístroje. 

Při skladování se 

uvolňují plynné 

látky a mohlo by 

dojít k zahoření při 

iniciaci 

Požáru 
Vznik požáru od sváření 

– požár svářecích plynů 

Přísný zákaz kouření na 

pracovištích. 

V prostorech kde hrozí toto 

riziko jsou instalovány přenosné 

hasicí přístroje. 

 

Riziko nemožnosti 

úniku z prostoru 

zasaženého 

požárem 

Nedostatečná orientace 

v případě požáru – 

zakouření prostoru haly  

Seznámit pracovníky 

s evakuačními cestami a 

únikovými východy, rozmístěním 

požárních evakuačních plánů.  

 

 
 
6. POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ 

 

Všichni zaměstnavatelé, vykonávající svou činnost na pracovištích firmy TREVES CZ s.r.o. 

jsou povinni seznámit své zaměstnance s výše jmenovanými riziky a to prokazatelnou 

formou. 

Všichni výše jmenovaní zaměstnavatelé jsou povinni předat před započetím prací 

v prostorách firmy TREVES CZ s.r.o., odpovědné osobě obdobný seznam rizik, která by 

mohla ohrozit pracovníky firmy TREVES CZ s.r.o. 
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Všichni zaměstnavatelé, jejichž zaměstnanci pracující na společném pracovišti jsou povinni 

se písemně dohodnout o koordinaci rizik práce na tomto pracovišti a na osobě, která bude 

všechna opatření koordinovat. 

 

7. POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ 
 

Všichni zaměstnanci jsou povinni se seznámit s výše jmenovanými riziky a dodržovat 

předepsaná opatření  

 

8. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 
 

OS-1-1Seznámení zaměstnanců na společném pracovišti. 

OS-1- Směrnice BOZP 

 

9. PROHLÁŠENÍ DODAVATELŮ 
 

My níže podepsaní zaměstnavatelé stvrzujeme svým podpisem, že v souladu s citovaným 
zákonem jsme se vzájemně informovali o rizicích spojených s výkonem práce našich 
zaměstnanců a opatřeních k jejich minimalizaci a naše zaměstnance jsme seznámili s: 
 
- riziky předanými od ostatních zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci pracují na společném 

pracovišti, včetně opatření k jejich minimalizaci, 
- dalšími důležitými skutečnostmi uvedenými v dokumentu OS-1-1 Seznámení 

zaměstnanců na společném pracovišti. 
 
Datum:  

 
Podpisy odpovědných zaměstnanců zastupujících jednotlivé zaměstnavatele: 
 

Podpis:  Podpis:  

Podpis:  Podpis:  

 


