Společnost: ŠKODA TVC s.r.o.

Seznámení s riziky společnosti ŠKODA TVC s.r.o. pro návštěvy a externí firmy
Seznámení s riziky pro návštěvy a zaměstnance externích firem (dále jen cizí osoby),
zdržující se s vědomím společnosti ŠKODA TVC s.r.o., Tylova 1/57, 301 28 Plzeň ( dále jen
ŠTVC ) na pracovištích ŠTVC.
Základní ustanovení
Tyto bezpečnostní pokyny platí pro všechny cizí osoby, které se zúčastňují na prohlídek provozu,
investiční výstavbě, montážích, opravách, údržbě, kontrolách, zákaznických auditech nebo měření
na pracovištích společnosti ŠTVC.
Je povinností všech vedoucích zaměstnanců externích firem své podřízené s těmito bezpečnostními
pokyny seznámit a jimi se řídit. Seznámení s těmito bezpečnostními pokyny musí vedoucí
zaměstnanec externí firmy na základě požadavku pověřeného zaměstnance ŠTVC, prokázat
písemnou formou. Tyto originály presenčních listin budou uloženy u příslušných vedoucích
zaměstnanců.

Zdržování se mimo prostor vyhrazený pro jednání jen na vlastní nebezpečí!
Vyhodnocení rizik pro zaměstnance externích firem
Obslužné a manipulační prostory (venkovní obslužné prostory a vnitřní prostory výrobní
haly společné se společností ŠKODA MACHINE TOOL a.s., SEDRA TOOLS s.r.o. a AMES
s.r.o.)
Ve společných prostorách areálu a haly probíhá neustálý pohyb manipulačních prostředků s
nákladem. Proto je nutno dbát při pohybu osob zvýšené opatrnosti. Při pohybu osob a dopravních
prostředků je nutné dodržovat zásadu pravosměrného pohybu a obecně platné dopravní předpisy.
Parkování vozidel je povoleno pouze na vyhrazených stanovištích, zakazuje se zde nepovolené
parkování a odstavování dopravních prostředků. Řidiči externích firem nesmí vozidly znečišťovat a
poškozovat povrch komunikací .
Skládání a nakládání vlastních surovin, materiálu, pomocných látek a hmot smí externí firmy
provádět jen na předem vyhrazených místech, nesmí přitom být znečišťováno okolí, nesmí být
zužovány průjezdní průřezy a profily. V případě zužení průjezdného profilu dopravní cesty je
nutno místo viditelně označit, popřípadě zajistit dozor. Skladované materiály nesmí svým uložením
ohrožovat jiné pracovníky. Po ukončení činnosti musí být místo uklizeno.
! Je zakázano pro skládání a nakládání používat manipulační prostředky společnosti ŠTVC,
pokud je neobsluhují pověření zaměstnanci společnosti ŠTVC!
RIZIKA možného ohrožení života a zdraví pro externí zaměstance
- pád, zakopnutí, uklouznutí (pohyb osob - nerovnosti podlah,úniky olejů či jiných
kapalin)
- střet osoby s dopravním prostředkem ( osobní nebo nákladní automobily)
- střet osoby s manipulačním prostředkem (motorové vozíky, kolejové vozíky,)
- pád břemene, přimáčknutí, naražení břemenem (provoz jeřábů - převoz břemen)
Výrobní a skladové prostory – pracoviště ŠTVC
Vstup na pracoviště za účelem provedení sjednané práce je povolen jen těm, kteří jsou doprovázeni
pověřeným zaměstnancem ŠTVC a jsou seznámeni s těmito pokyny. Neseznámeným osobám je
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vstup do výrobních a skladových prostor a pomocných provozů zakázán. Vstup do těchto prostor
je zaměstnancům externích firem dovolen jen tam, kde pracují. Osoby pohybující se po
pracovištích ŠTVC musí být viditelně označeny vizitkou. Při pohybu po pracovištích je nutno dbát
zvýšené opatrnosti a svou přítomností nebo činností neomezovat nebo neohrožovat zaměstnance
ŠTVC.
Zaměstnanci externích firem musí být při zahájení prací vybaveni OOPP, které potřebují pro výkon
své práce, popř. vyplývajících z rizika pracovišť, na němž svou činnost provádějí. Za vybavení
zaměstnanců zodpovídá jejich zaměstnavatel. Je nutno dbát pokynů vedoucího pracovníka
dotčeného pracoviště a před zahájením své činnosti ho písemně informovat o rizicích
vyplývajících z činnostiexterních zaměstnanců.
RIZIKA možného ohrožení života a zdraví pro externí zaměstance
- pád, zakopnutí, uklouznutí (pohyb osob - nerovnosti podlah,úniky olejů či jiných
kapalin)
- střet osoby s dopravním prostředkem ( osobní nebo nákladní automobil)
- střet osoby s manipulačním prostředkem (motorový vozík, kolejový vozík)
- pád břemene, přimáčknutí, naražení břemenem (provoz jeřábů, skladované polotovary
a výrobky )
- kontakt osoby s pohyblivými částmi stroje, přimáčknutí, zachycení (provoz obráběcích
strojů a zařízení)
- kontakt osoby s elektrickým zařízením, úraz elektrickým proudem (manipulace
s elektrickými zařízeními)
- kontakt osoby s materiály o vysoké teplotě, popálení (kovoobrábění, sváření, tepelné
dělení)
- hluk (broušení, provoz některých zařízení)
Zakázané činnosti
Je zakázáno vstupovat pod zavěšená břemena.
Je zakázáno zdržovati se bezdůvodně blízko strojů.
Je zakázáno manipulovat se zařízeními nebo stroji.
Je zakázáno vypínat nebo zapínat jakákoliv elektrická zařízení nebo elektrické rozvaděče.
Je zakázáno používat zdvihací zařízení ŠTVC.
Je zakázáno používat manipulační prostředky ŠTVC.
*
Tyto zákazy se nevztahují na práce související s výkonem jejich činnosti např. servis apod.
V tomto případě je povinností zaměstnanců externích firem seznámit se s pokyny pro obsluhu
zařízení společnosti ŠTVC, která budou pro výkon své činnosti obsluhovat.
Používání vlastního elektrického nářadí
Používané nářadí napájené elektrickým proudem musí být v dobrém stavu — bez závad. Využívat
elektrických rozvodů společnosti lze pouze na pokyn vedoucího pracovníka dotčeného pracoviště.
Napájecí elektrické kabely musí být vedeny pokud možno co nejbezpečněji a musí být upraveny
tak aby nemohlo dojít ke zranění.
Práce ve výškách
Zakazuje se bez povolení provádět jakékoliv práce ve výškách, které by mohli omezit nebo ohrozit
pracovníky ŠTVC. Vedoucí zaměstnanec externí firmy je povinen písemně informovat vedoucího
pracovníka dotčeného pracoviště o opatřeních k zajištění bezpečnosti a teprve po jeho souhlasu
zahájit pracovní činnost. Po celou dobu práce je povinen dodržovat NV č.362/2005Sb a svou
činností nezavdat možné ohrožení zaměstnanců TVC. Povolení pro práce ve výškách, obdrží
vedoucí zaměstnanec externí firmy na požádání od vedoucího zaměstnance dotčeného pracoviště.
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Svářečské práce a práce s otevřeným ohněm
Zakazuje se svařování a manipulace s otevřeným ohněm ve všech prostorách. Veškeré tyto práce
smí být prováděny jen na základě písemného povolení ke sváření a pouze s vědomím vedoucího
pracoviště. Při práci je nutno dodržet příslušné předpisy (např. ČSN 050600 a ČSN 050601).
Ukládání odpadů vzniklých z činnosti.
Všechny vznikající odpady z činnosti zaměstnanců externích firem se nesmí nechávat v areálu
ŠTVC. Tyto odpady musí externích firem odvážet s sebou. Třídění a ukládání odpadů do
shromažďovacích nádob společnosti ŠTVC je povoleno jen po předchozím schválení odpovědného
zaměstnance ŠTVC.
V případě úniku nebezpečných látek jsou zaměstnanci externích firem povinni informovat
vedoucího dotčeného pracoviště, řídit se jeho pokyny a podílet se na odstranění vzniklé havárie.
Požární ochrana
Zaměstnanci externích firem jsou povinni znát a dodržovat požárně bezpečnostní předpisy ŠTVC,
zejména požární poplachové směrnice a požární řády. Při jejich činnosti se zakazuje znemožňovat
přístup k přenosným hasícím přístrojům a poškozovat nebo zneužívat tyto prostředky.
V případě jakéhokoliv vzniku požáru musí postupovat dle požární poplachové směrnice a kažý
požár neprodleně nahlásit vedoucímu zaměstanci konkrétního pracoviště společnosti ŠTVC a to i
tehdy, když požár byl v zárodku uhašen a nevznikla žádná škoda.
Pracovní úrazy
Dojde-li na pracovišti ŠTVC ke vzniku pracovního úrazu zaměstnance externích firem
zdržujícího se s vědomím zaměstnavatele na jeho pracovištích, je povinen o tom vedoucí pracovní
skupiny nebo zraněná osoba ihned informovat odpovědného pracovníka ŠTVC. Záznam o úrazu
sepisuje zaměstnavatel postiženého společně se zástupcem společnosti ŠTVC.
Závěrečné ustanovení
Zaměstnanci externích firem a osoby zdržující se ve ŠTVC jsou povinni dodržovat případné další
související bezpečnostní předpisy a pokyny od pověřeného zaměstnance ŠTVC s nimiž byli
seznámeni zejména:
Pohybovat se pouze po vymezených a označených komunikacích a nevzdalovat se ani nevycházet
z trasy.
Dodržovat zákaz kouření v budově společnosti a používání alkoholických nápojů, včetně užívaní
omamných a psychotropních látek .
Vstupovat do výrobního prostoru společnosti s otevřenou obuví a s obuví na vysokém podpatku
jen na vlastní nebezpečí!
Pořizovat záznamy na jakákoliv záznamová media výhradně se souhlasem průvodce.
Dodržovat písemné příkazy a zákazy, informace a výstrahy sdělované formou bezpečnostních
tabulek a zvukovými signály.
Vnášet jakékoliv alkoholické nápoje, jiné návykové látky a zbraně.
Třiďte odpad na plasty, papír a směsný odpad do kontejnerů a nádob k tomu určených.Chovejte se
ohleduplně k životnímu prostředí v celém areálu ŠKODA.
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V Plzni dne ………………………

Seznámil ......................................................
za společnosti ŠKODA TVC s.r.o.

Podpis návštěv a zaměstnanců externích firem je součástí prezenční listiny, která je součástí
tohoto dokumentu.

Potvrzuji, že jsem se seznámil(a)
- s výše uvedenými bezpečnostními pokyny a riziky ve společnosti ŠKODA TVC s.r.o., které budu
dodržovat. Současně prohlašuji, že jsem byl seznámen s obsluhou a požíváním bezpečnostních zařízení
v prostorech ŠTVC:
č.

Jméno a příjmení

Datum školení

Podpis školeného

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
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