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INSTRUKTÁŽ BOZP, PO A EMS PRO EXKURZE A PRACOVNÍ NÁ VŠTĚVY 
 

 

Obchodní firma: ŠKODA ELECTRIC a.s. 
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INSTRUKTÁŽ BOZP, PO A EMS PRO EXKURZE A PRACOVNÍ NÁ VŠTĚVY 
 

Osoby plnící úkoly jiných organizací a osoby, které se zdržují v objektech ŠKODA ELECTRIC a.s. (dále jen Společnosti), jsou povinny 
dodržovat právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany (zákoník práce, příslušné zákony, vyhlášky, vládní 
nařízení, zákon o požární ochraně) a ochrany životního prostředí, jakož i zásady bezpečného chování na pracovištích a stanovené pracovní 
postupy a smluvená znamení tak, aby neohrožovaly životní prostředí, zdraví a život svůj i ostatních osob. 

 

 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

1. Pohybovat se po objektu Společnosti jen v doprovodu určených zaměstnanců (tj. mistrů jednotlivých pracovišť a ostatních vedoucích 
zaměstnanců), zdržovat se pouze na vyhrazených pracovištích, svévolně je neopouštět, nevstupovat do jiných prostorů, nepoužívat a 
nemanipulovat se strojním zařízením a energetickými spotřebiči, s kterými nebyli seznámeni a k manipulaci a užívání pověřeni. 

2. Chovat se tak, aby nebyla zavdána příčina ke vzniku požáru nebo úrazu, popř. oznámit vedoucím zaměstnancům nedostatky a závady, 
které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví. 

3. Pohybovat se pouze po komunikacích a cestách, které jsou vyznačeny nebo udržovány jako volně průchodné, nevystupovat na výšky 
(pokud nebylo provedeno potřebné proškolení), nezdržovat se pod přepravovanými břemeny, v nebezpečné blízkosti strojních zařízení, 
nepřibližovat se k živým částem pod napětím, na zkušebnu, před nebo mezi jedoucí vozy, dopravní prostředky, zakázaná je chůze 
v kolejišti a do průjezdného profilu elektrických kolejových vozů, jakož i do jiných zakázaných prostorů. 

4. Udržovat pořádek a čistotu na pracovištích, komunikacích, na hygienických a sociálních zařízeních, nepoškozovat budovy, sociální 
zařízení a ostatní majetek, pokud je umožněn vjezd automobilem do objektu, používat vyhrazené parkoviště a respektovat povolenou 
rychlost a dopravní řád společnosti. 

5. Odpad odhazovat pouze do nádob určených k třídění odpadu (žlutá – plast, modrá – papír, černá – směsný komunální odpad). 
6. Nemanipulovat s chemickými látkami a směsmi (barvy, oleje, ředidla, lepidla, čistidla atd.), které se nachází na pracovištích. 
7. Dbát zvýšené pozornosti při chůzi, zejména při sestupování po schodech, na výrobních a zkušebních pracovištích, dávat pozor na 

zapuštěné koleje, při pohybu v technologickém kolejišti provozních hal, na upínací lišty, natažené hadice, na pohyblivé a poddajné 
přívody a další komunikační překážky, pozornost při pohybu pod konstrukcemi, lešením, montážními plošinami, v kabelových kanálech 
a v jiných v místech s ohrožením hlavy. 

8. Řídit se dopravními a bezpečnostními značkami, které jsou v objektu umístěny a uposlechnout varovných signálů a smluvených 
znamení. Nepoškozovat nebo snižovat účinnost bezpečnostních značek, označení a zařízení v celém objektu. 

9. Nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích a v pracovní době i mimo tato pracoviště. Dodržovat 
zákaz kouření v celém areálu společnosti vyjma míst určených ke kouření. 

10. Nezastavovat únikové, evakuační, hlavní cesty, východy a přístupy k hasicím zařízením elektrickým rozvaděčům a hlavním uzávěrům 
(plynu, vody, páry apod.) žádnými předměty ani materiálem. Tyto prostory musí zůstat trvale volné a přístupné. 

11. Respektovat požární řády pracovišť. Před zahájení svařování vyžadovat vydání příkazu k této činnosti a zajištění následného 
osmihodinového dozoru. 

12. Nahlásit kontaktnímu zaměstnanci každý úraz, ke kterému došlo v době plnění úkolů nebo pobytu v objektu. Účinně spolupracovat při 
objasňování jeho příčin, sepsání záznamu o úrazu i v případě dalšího vyšetřování. 

13. Dodržovat Požární poplachovou směrnici společnosti a požární řády pracoviště. 
14. Seznámit se s návštěvním řádem společnosti. 
15. Před zahájením prací v objektech Společnosti je nutné na úrovni vedoucích zaměstnanců nechat písemně potvrdit „Zápis o předání 

pracoviště pro externí organizace“, ve kterém jsou specifikovány další pokyny, upozornění atd. 
16. Vedoucí zaměstnanec externí organizace má povinnost písemně informovat vedoucího zaměstnance, na jehož pracovišti působí, o 

rizicích plynoucí z jeho činnosti a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. 
 
 

OHLAŠOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 
 

Bezpečnostní agentura 378 132 222 
Správa majetku 604 290 283 
Personalistika – koordinátor BOZP 378 181 158 

 

 

Osoby plnící úkoly jiných organizací a osoby, které se zdržují v objektech společnosti, berou na vědomí, že na výrobních pracovištích 
Společnosti mohou být ohroženi níže uvedenými riziky a v rámci ochrany zdraví jsou povinni řídit se pokyny kontaktního zaměstnance nebo 
vedoucích jednotlivých výrobních pracovišť a používat potřebné OOPP. 
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RIZIKO VÝSKYT OPATŘENÍ 

ZAKOPNUTÍ, PÁD OSOBY 

Všechny prostory, venkovní prostory 
areálu ŠKODA Doudlevce, výrobní  
a skladovací prostory společnosti 
 

pohybovat se pouze za ochranným manipulačním pásmem; 
dodržovat používání ochranné pracovní obuvi a zajištění proti 
pádu a skluzu; pohybovat se pouze po komunikacích k tomu 
určených; používat vhodné žebříky, plošiny, lávky 

PRACH A SVÁŘEČSKÉ 
AEROSOLY 

Zámečnická a svářečská pracoviště 
dodržovat používání ochranného respirátoru; pravidelně větrat 
a používat odsávání 

HLUK  
Zámečnická a svářečská pracoviště, 
pracoviště obrábění a tváření, 
zkušebna 

dodržovat používání chrániče sluchu 

CHEMICKÉ ŠKODLIVINY  
Lakovna, sklad hořlavých kapalin, 
příruční sklad hořlavých kapali, 
impregnace 

dodržovat používání ochranného respirátoru; pravidelně větrat 
a používat odsávání 

ZACHYCENÍ, NAVINUTÍ 
Pracoviště s výskytem obráběcích strojů, 
soustruhů, stojanových brusek, vrtaček 
atd. 

nezdržovat se v blízkosti rotujících části zařízení; Zákaz 
nošení volného oblečení, šátků, obvazů, rukavic, řetízků, 
náramků; dlouhé vlasy mít schované a v copu 

ZASAŽENÍ ÚLOMKY 
MATERIÁLU  

Zámečnická a svářečská pracoviště, 
pracoviště kovoobráběcích strojů 

dodržovat používání ochranných brýlí popř. obličejového štítu; 
nastavení ochranného krytu při práci 

SEVŘENÍ VRATY 
Posuvná elektricky ovládaná vrata, 
roletová vrata 

dostatečné osvětlit vstupy; funkční čidla proti sevření 

BŘEMENA – 
PÁD/NÁRAZ/PŘIRAŽENÍ/Z
RANĚNÍ O OSTRÉ HRANY 

Manipulace a přeprava břemen, sklady a 
skladovací prostory, volně skladovaná 
břemena 

zákaz zdržování se pod břemenem popř. v pásmu 
nežádoucího pohybu; dodržovat používání ochranné přilby, 
rukavic; 
Při ukládání břemen používat zarážky; 
neukládat předměty do blízkosti volného okraje; 
vyloučit práci nad sebou; dodržovat zásady bezpečné 
manipulace s materiálem 

STŘET S VOZIDLEM 
Kolejová a silniční vozidla včetně 
elektrických kolejových vozů, motorové 
vozíky 

dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v areálu společnosti; chodit 
volně a neběhat; zákaz používání osobních hudebních 
přehrávačů; dávat pozor při vycházení zpoza rohu 

ZÁŘENÍ, POPÁLENÍ 
Svářečská pracoviště, pracoviště 
používající chemikálie, pece a 
impregnační pece 

dodržovat používání ochranných brýlí, informovat svářeče o 
práci v jeho blízkosti; používat ochranné závěsy nedotýkat se 
horkých povrchů materiálu (respektovat výstražné značení) 

ÚRAZ ELEKTRICKÝM 
PROUDEM 

Rozvaděče, zkušebna, jeřábové dráhy, 
kabelové kanály, elektrické zařízení 
strojů a technických zařízení 

zákaz zásahu do zařízení, používání poškozeného nářadí, 
vedení kabelů po komunikacích; dodržovat ochranná pásma 
k zařízením; zařízení, na kterých se pracuje a příslušné hlavní 
vypínače, označit cedulí nezapínat 

ELEKTROMAGNETIKCÉ 
POLE A ZÁŘENÍ 

Pracoviště permanentních magnetů  zákaz vstupu osob s kardiostimulátorem 

POLEPTÁNÍ, OTRAVA 
Kontejner – shromažďovací místo 
nebezpečného odpadu, sklad hořlavých 
kapalin 

respektovat symboly nebezpečnosti, R a S věty (H a P věty); 
dodržovat používání ochranných rukavic, ochranného štítu, 
respirátoru 

 

 

Výše podepsaní stvrzují svým podpisem, že s výše uvedenými skutečnostmi byli seznámeni, a že budou dané povinnosti dodržovat. 

 

 


