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Zápis o předání rizik a o dohodě pověření koordinací firem 

Tato rizika byla zpracována, v souladu s § 101 odst. 3 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 

práce, za účelem předání informací o nebezpečí ve vztahu k výkonu prací na společném 

pracovišti více zaměstnavatelů a o přijatých opatřeních k minimalizaci rizik. 

Zároveň jsou zpracována v souladu s § 16 písm. a) Zákona č. 309/2006 Sb., pro účely 

informování koordinátora BOZP na staveništi o rizicích vznikajících při zvolených pracovních 

nebo technologických postupech. 

Pro detailnější seznámení s riziky slouží registr rizik, který je k nahlédnutí u správce 

dokumentace a na webové stránce www.mrozek.cz v sekci SPOLEČNOST a podsekci VOP 

PODMÍNKY - Nákup prací - Příloha č. 1 - Registr rizik. 

Přejímatel svým *Podpisem:  

- stvrzuje, že mu byla předána veškerá poznaná rizika vytvářená firmou MROZEK a.s., 

případně další dokumenty (technologické a pracovní postupy, plán BOZP a jiné) a zároveň 

byly upraveny se zástupci vzájemné vztahy (koordinace), povinnosti a závazky v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a požární ochrany.  

- se zavazuje písemně informovat o identifikovaných nebezpečích (rizicích), případně dalších 

dokumentech, které obdržel od firmy MROZEK a.s., všechny své ostatní dodavatele a 

subdodavatele prací, dostatečně a bez zbytečného odkladu pak všechny své zaměstnance 

(ve smyslu § 103 odst. 1 písmene f) a g)) a případně také (v souladu s § 101 odst. 4 písm. b)) 

odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci.  

- zároveň stvrzuje, že byl zástupci firmy MROZEK a.s. vyzván k předání identifikovaných 

nebezpečí (rizik) a jiných dokumentů, vytvářených činností zaměstnanců, jenž zastupuje. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mrozek.cz/
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Dohoda o koordinaci na společném pracovišti 

§ 101 odst. 3 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

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.  

Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený 

zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců 

a postupy k jejich zajištění: 

Zhotovitel pověřený koordinací 

(koordinuje činnost firem) 
Odpovědný zástupce firmy Podpis 

   

 

Informování koordinátora BOZP na staveništi 

V souladu s § 16 Zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 

-  je zhotovitel stavby povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi 

písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických 

postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto 

postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění, poskytovat koordinátorovi 

součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do 

přípravy a realizace stavby. 

Záznam o předání a převzetí koordinátorem BOZP na staveništi 

Datum Název subjektu Převzal – jméno a příjmení *Podpis přejímatele 
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Rizika a opatření: 
 
1. AUTODOPRAVA  

• Riziko: střet s vozidly   

• Opatření: dbát zvýšené opatrnosti, dop. reflexní oblečení - oděvy 

• Riziko: pád břemene 

• Opatření: dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti vozidel; nezdržovat se v místě 
nakládky  

• Riziko: pád osob, nebo smyk vozidel na znečištěných komunikacích 

• Opatření: dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po komunikacích 

• Riziko: emise výfukových plynů 

• Opatření: neprodlévat v blízkosti vyústění výfuků, popř. v uzavřených prostorách  

• Riziko: zvýšená prašnost 

• Opatření: neprodlévat v prostorách činnosti mechanizace, dop. chrániče dýchacích cest  
 
 
2. MECHANIZACE  

• Riziko: střet s mechanizací 

• Opatření: nevstupovat do nebezpečného prostoru stroje (2 m + maximální dosah stroje), 
dbát zvýšené opatrnosti, dop. reflexní oblečení  

• Riziko: pád břemene 

• Opatření: dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti strojů; nezdržovat se v místech 
činnosti mechanizace  

• Riziko: pád osob, nebo smyk vozidel na znečištěných komunikacích 

• Opatření: dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po komunikacích 

• Riziko: emise výfukových plynů 

• Opatření: neprodlévat v blízkosti vyústění výfuků, popř. v uzavřených prostorách  

• Riziko: zvýšená hladina hluku 

• Opatření: neprodlévat v prostorách činnosti mechanizace, dop. chrániče sluchu  

• Riziko: zvýšená prašnost   

• Opatření: neprodlévat v prostorách činnosti mechanizace, dop. chrániče dýchacích cest  
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3. DEMOLICE  

• Riziko: střet s mechanizací 

• Opatření: nevstupovat do nebezpečného prostoru stroje (2 m + maximální dosah stroje), 
dbát zvýšené opatrnosti, dop. reflexní oblečení  

• Riziko: pád břemene, zřícení části budov 

• Opatření: nezdržovat se v prostorách ani ohroženém prostoru demolovaného objektu, 
seznámení se s technologickým postupem, zákaz vstupu do ohroženého prostoru – 
oplocením, zábranami a značením. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti 
demolovaných částí konstrukce, 

• Riziko: střet s inženýrskými sítěmi – elektro, plyn, voda, vedení technické infrastruktury a 
průmyslovými rozvody   

• Opatření: vytyčení, označení a zabezpečení inženýrských sítí, dodržování ochranných 
pásem, dbát zvýšené opatrnosti  

• Riziko: zvýšená hladina hluku   

• Opatření: neprodlévat v prostorách činnosti mechanizace, dop. chrániče sluchu  

• Riziko: zvýšená prašnost   

• Opatření: neprodlévat v prostorách činnosti mechanizace, dop. chrániče dýchacích cest, 
čištění a kropení 

 
 4. ZEMNÍ PRÁCE  

• Riziko: střet s mechanizací, zasažení pracovním zařízením stroje   

• Opatření: nevstupovat do nebezpečného prostoru stroje (2 m + dosah stroje), dbát 
zvýšené opatrnosti, dop. reflexní oděvy a prostředky 

• Riziko: pád břemene   

• Opatření: dbát zvýšené opatrnosti při činnosti zemních strojů, neprodlévat v prostorách 
provádění výkopů apod. , zákaz zdržovat se pod břemenem 

• Riziko: pád osob do výkopu – jámy - prohlubně  

• Opatření: zajištění výkopů zábranami, dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti 
provádění zemních prací (výkopy)  

• Riziko: znečištění komunikací  

• Opatření: čištění komunikací, dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po komunikacích  

• Riziko: střet s nadzemními a podzemními inženýrskými sítěmi – elektro, plyn, voda, 
vedení technické infrastruktury a průmyslovými rozvody   

• Opatření: vytyčení, označení a zabezpečení inženýrských sítí, dodržování ochranných 
pásem, ruční provádění výkopů a začištění v blízkosti vedení, dbát zvýšené opatrnosti  

• Riziko: zvýšená hladina hluku   

• Opatření: neprodlévat v prostorách činnosti zemních strojů, dop. chrániče sluchu 

• Riziko: zvýšená prašnost   

• Opatření: neprodlévat v prostorách činnosti zemních strojů, nucené nebo přirozené 
větrání, dop. chrániče dýchacích cest, kropení vodou a čištění 
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5. PRÁCE VE VÝŠKÁCH  

• Riziko: pád břemene, nářadí, materiálu z výšky – zasažení osob  

• Opatření: zajištění prostor pod místem práce ve výšce zábranami a značkami, 
neprodlévat v prostorách provádění výškových prací a pod místem prací ve výšce, 
zajištění materiálu ve výškách proti pádu, dbát zvýšené opatrnosti, používat OOPP pro 
ochranu lebky – ochranné přilby. 

• Riziko: pád nebo propadnutí osob z výšky nebo do hloubky   

• Opatření: použití přednostně kolektivního zajištění – zábradlí, zábrany, plošin, DSK apod. 
Použití OOPP proti pádu pokud není možné využít kolektivního zajištění – dle postupů 
zhotovitele. Dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat postupy a pokyny. 

 
 6. STROJE, ZAŘÍZENÍ, NÁŘADÍ  

• Riziko: střet, náraz   

• Opatření: dodržovat bezpečnou vzdálenost, dbát zvýšené opatrnosti  
 

• Riziko: znečištění komunikací   

• Opatření: dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po komunikacích  

• Riziko: úlet částic (např. při řezání broušení apod.)   

• Opatření: dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v dosahu těchto prací, dop. ochranné brýle 
(popř. štít)  

• Riziko: střet s inženýrskými sítěmi a průmyslovými rozvody   

• Opatření: vytyčení a zajištění (odpojení) sítí před zahájením prací  

• Riziko: zvýšená hladina hluku   

• Opatření: neprodlévat v prostorách činnosti, dop. chrániče sluchu  

• Riziko: zvýšená prašnost  

• Opatření: neprodlévat v prostorách činnosti, dop. chrániče dýchacích cest  

• Riziko: zásah elektrickým proudem   

• Opatření: zákaz jakékoliv manipulace a neoprávněných zásahů do el. zařízení, před 
použitím zkontrolovat stav elektrických zařízení a ochranných prvků, kontrola a revize 
elektrického nářadí, zařízení a spotřebičů 

 
7. SVÁŘEČSKÉ A PALIČSKÉ PRÁCE  

• Riziko: únik chemických látek   

• Opatření: zákaz neoprávněné manipulace s tlakovými láhvemi, tlakové láhve vždy zajistit 
proti pádu 

• Riziko: úlet částic   

• Opatření: dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v dosahu těchto prací, dop.  
ochranné brýle (popř. štít), zajištění nebezpečného prostoru,  
 

• Riziko: požár a výbuch   

• Opatření: dbát zvýšené opatrnosti v dosahu těchto prací, z prostoru prací vždy odstranit 
hořlavé a hoření podporující látky.  

• Riziko: pád upálených konstrukcí   
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• Opatření: nevstupovat do prostoru provádění paličských prací, dodržovat bezpečnou 
vzdálenost od pálených konstrukcí, zabezpečení okolí pracoviště. 

• Riziko: popálení (horký povrch)    

• Opatření: dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci se svařovanými popř. pálenými 
konstrukcemi, dop. ochranné rukavice, zabezpečení a označení pracoviště. 

 
8. Autojeřáby 

• Riziko: přetížení autojeřábu – ztráta stability, převrácení autojeřábu a zasažení osob 
autojeřábem nebo břemeny 

• Opatření: nepřetěžování jeřábu (dodržování zatěžovacího diagramu – max. nosnosti v 
závislosti na vyložení), zvětšování vyložení/sklápění výložníku a zvedání břemene o 
hmotnosti odpovídající vyložení výložníku, omezení nosnosti v závislosti na poloze a 
natočení nástavby vůči podvozku; zajištění stability protizátěží, nezávadné nosné ocel. 
lano jeřábu a použité vázací prostředky, používat vázací prostředky o dostatečné 
nosnosti vůči zvedanému břemenu, 

• Riziko: porušení a ztráta funkce podpěr, ztráta únosnosti podloží – ztráta stability, 
převrácení autojeřábu a zasažení osob autojeřábem nebo břemeny 

• Opatření: zabrzdění podvozku mobilního jeřábu parkovací brzdou proti nežádoucímu 
samovolnému pojezdu; umístění podpěr jeřábu v dostatečné vzdálenosti od okraje 
výkopu nebo svahu (vnější hrana podpěrných desek nebo roznášecích roštů má být 
přibližně vzdálena min. o hloubku prohlubně od jejího dna (dle druhu zeminy a hloubky 
výkopu); nezatěžování okraje (hrany) výkopu hmotností autojeřábu; dodržení max. 
odchylky od vodorovné roviny; zajištění stability výsuvnými patkami, opěrnými 
podpěrami popř. použití jiných prvků, jejich zajištění proti uvolnění, zabránění jejich 
nadměrného zaboření do terénu; zabránění náhlého poklesu jedné z podpěr při zatížení; 
při práci v neznámém terénu jeřáb nekotvit na kanalizaci, kanálech, šachtových 
poklopech apod. dle potřeby použití roznášecích roštů pro podepření jeřábu na 
neúnosném podloží; dostatečná únosnost podkladu; popř. úprava (a zpevnění podkladu, 
podložek podpěr k rozložení měrného tlaku na terén dle zatížení).  

• Riziko: přiražení nebo přitlačení osoby autojeřábem nebo jeho částí k části stavby či jiné 
pevné konstrukci (překážky) a přejetí koly 

• Opatření: umístění autojeřábu na k tomu určeném místě a odstranění překážek 
ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu, příp. převzetí staveniště/pracoviště;  

• Riziko: pád břemene, náraz, zachycení a zasažení pracovníka břemenem; pád břemene 
na vazače po neodborném uvázání a rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z 
háku jeřábu, 

• Opatření: zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jiné vazačské práce pověřovat 
pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací, správné zavěšení či uvázání 
břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající 
nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene, dodržovat zákaz zdržovat se v prostoru 
pod zavěšeným břemenem nebo v dráze  možného pádu zavěšeného a usazovaného 
břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či 
potenciální energií tj. pod břemenem a v místech pojíždění jeřábu), usměrňování břemen 
pomocí tyčí, lan a přípravků. 

• Riziko: přiražení a přitlačení pracovníka k pevné konstrukcí v důsledku nežádoucího 
pohybu břemene - při jeho zhoupnutí 

• Opatření: před zvedáním břemene musí mít zdvihové lano ve svislé poloze a v rovině 
výložníku jeřábu; zachovávání dostatečného odstupu od břemene manipulovaného 
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jeřábem, používat vodících lan apod; dodržovat zákazu zdržovat se v prostoru možného 
pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v 
zóně ohrožení kinetickou či potenciální energií tj. pod břemenem a v místech pojíždění 
jeřábu); 

• Riziko: přiražení končetiny mezi spouštěné břemeno a pevnou konstrukci, podklad 

• Opatření: správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro jeřábníka;  

• Riziko: přetržení vázacího prostředku (ocelového vázacího lana, řetězu, popruhu apod.) 

• Opatření: zavěšováním břemen na hák jeřábu a jinými vazačskými prácemi pověřovat 
pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací; správné zavěšení či uvázání 
břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající 
nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene;  nezávadné vázací prostředky, jejich 
pravidelné prohlídky kompetentními osobami. 

• Riziko: zachycení přemísťovaného břemene o materiál a jeho následné zřícení a pád na 
osobu, zachycení háku vázacího prostředku o břemeno, a jeho následné převrácení na 
pracovníka 

• Opatření: správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro jeřábníka; 
správná činnost jeřábníka (dodržování bezpečných vzdáleností); správná činnost vazače 

• Riziko: vysmeknutí tyčového materiálu (potrubí, trubky) z úvazku po nárazu na pevnou 
překážku a zasažení pracovníka padajícím břemenem 

• Opatření: správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných 
prostředků k uchopení břemen dle druhu, vlastností a tvaru břemene 

• Riziko: pád nestabilního břemene, převrácení břemene po odvěšení na osobu (vazače) 

• Opatření: správná činnost vazače, uložení břemene na rovný, tvrdý podklad, použití 
dostatečně únosných a stejně vysokých prokladů a podložek; zajištění svislosti uloženého 
břemene zejména při stohování 

• Riziko: zasažení bleskem 

• Opatření: během bouřky nesmí žádná osoba vstupovat do blízkosti jeřábu 

• Riziko: kontakt s nadzemními inženýrskými sítěmi – zejména elektro, vedení technické 
infrastruktury a průmyslovými rozvody   

• Opatření: vytyčení, označení a zabezpečení inženýrských sítí, dodržování ochranných 
pásem, dbát zvýšené opatrnosti  

 

 

 

 
 


