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ZaPs4llé V obchodllírn reistříku tledenéglMěstskýrp_gq]]d§m v l]r"llze od!j] Dr X!]V]1]_yložka
4_8i4

|Vnitřrui' ,sm,ěrnice č|. ,4

Bezpt:lčnost prácrl
\/šeobr:cně
Irlentifikace rizik.jc základnírn kroke;nn pro clalší práci rra ťrseku bezpečnos;,ti práLce Je
výchlzím Úkonent ]]ro ,.pracorlání dol,1rrttlentace - Srrčirnice prcl přirlč![ován.í 00PP,
Smělrrici pro iiízerrí BOZF v podrrikr_r |SBD l\4nic;}tovr:, Hradiště,
Identifikace, prev(]rtce a omezováníri;zLk je předepsán,] ZÁllnellr.ff1l965 jsb-:.
!ákofik práce1
C|rgati:zace stan,ctlí. zayede a tlude uclr:iovat dokumentované postupry zajišr:ujíci:

b. icLerrtifikaci ne br"zple čí;

c. } orJnoceni rizik;

d orrrrlzování rizik:

3. trorlnocení krrlků e) až c).

,I:Ioďnocení riz:ik

.Ie zá|,1ladním a n:e;zbytnlim krol<em prc) zvládrruti.jakÝchkoliv rizik r,, podnil<u.

lHodnocení rizik by netnělo být cháplirrcl.jakc úzce tectmickit zált:žitLlst, ale jakrr

]<onrL,inace techrrir:kých. přírodovědn;ich ahtlmarlitárních dlsciplín. I'okud je
]rodnrlcení rizik,q,užitrJ v pfocostt roz,lr,ldoyziní..ie nrtttro vzitv ťrvahr_t i claliíí as;pekty,

např. as;pekty ekrlrromicJ<é, psychcllo14ické i p,olitické.
]Hodnclcení rizil<.jel dťrlr:lZité zej rnéna prr<l:

, .iderlti-fikaci tLrcz.icílio nebezp,očí,



, stanovení rizzll<a"-jako zdro.je mo;lrreiho ohroželní ..zdlaví n,eb<l z:piislrlbeni škc,c[y,
. rclzhodnuIí,:zcla je riziko pilijatelnť:.
Idenl.ifikaci ri:zik je nutno hc,dnotit c4lako,,rirně. mirlimáln,!,l x zarok nebrr vž:cly při
změně prac(]vnj c]h podmínell.

P o s o u ze n í t:i z i k - r a1,4h o d n ut: i o ry1!.' úl_p ř i i a t e l no s t i
Možrlé násl,:dk,,u - šl<ody se: v,vjaclřují ve čtyřr:ch liategoriích:

Poranění:

a) zlarredbartelné lelrké, nevy,žadující ošetie:ní

b) |e|lké vy;žarltrjící lrlšetření. bez nás]edkťr

c) těžké. s následJky, invalidita

d) l<ritické lsmrt., "jako ctůsledlek prrra.rLěni

I' r a v d ě p,o rI o b n o s t,tftfylu r i z,ii 
1;1

Vyjádřena v šcs:i kategoriích::

4. Čas|ý výskY't -pravděpodobný i:asto se vysl<ytují<:í výs;lly,t s 1.rvalým nebe:lpečím
olrroženi

6. Pravděpod,rbn'ý;'vÝskyt -událos;t vznikne někcll.Lkrát ,l,průlrě}rur danélro clbdobí,
.jeclná se o lša,sl.é rr|Lrož:ení

7. PiÉÍleŽitost.n;i 'výslrlyt -udiilost vz.nikne jen Irěkdy v prirL1,1č!hr,r da.n,lho clbdolr;í,
zřidkavé ol. o:iení,.1edná se spíiíe ,r nátLcldný výsk:y,t

9. nepravtlě;ptldotlný, ale možnji,výskyt -uclálost není priiliš przlr děpoíobnií, ale
.nelze ji vylorrč:it

l0. .mlilo pr:rvdilplorlobnÝ vj;skyt -výskyt nežlrdoucí událclr;ti ie z<,:ela ojedirrillý

l 1. nemoŽn;i l'ýskyt -l,zraik události je takřka lyzikátně n,;rnož:ný ll nemů:že t,edy dojít
]k reálnénnu chro:žení

K u t e g o r i i:lt c e ( k l a s iíi k a,:3, r i z i llr,rl _.

Řadí s;e podl,o rrnlístěrn.i v ].abuLlce na illyři rizikor,é skrrpiny:

Kategorie: §itrrp,e:ň:



. ne;rř'ijartelné Jsor.r nezbytná opatření na jelho s;níženli, ť)irrnost nesmí být
1 ^ ,1-3 riziko zaprrčata

nebc v ní pokračoláno ,rlo tr! dob,,l, než je ri;liko redukovánlc
2. 4-9 n,ejiádoucí riziko Nutno přijmclut opiatření ve stanc,venérn termínu

10-
3. 1_6 přijatelnré rizikrr Za rrčinění přísluš;ných b(:}:|p,etln0{}tních oprat,ření.

18-
4. 24 akc;eptovateln(i riziko bez zvláštních opalli;irní

Zds!!W-2rotrvulg|_odstraněni,|:^:izi:]'cL,,nuši:c_h

1Qo s p o d tí ř l1ký c h i e d' n a|!\; tlrJt

},laŠe Pane:ltlvé donry jsou zařazl;,ny do skuLpin ri:ziko,u,osti ,tII ar ]lV lviz. seznam
středise1<,/

Abl'tlylo Zamf:zerro co nejvíce vzniktt nebezpe čí. př:t:devšír:ri taLln. k,je se naclriízí
zařize:nÍ, které slorržli k choduL celého <lomu, je potřeba nak;,tlžcl,! sa,nlosprii.vě d,cmu --samos,tatně tror;porlailíci jedncrtce.

a\ zamezit p,řístup vš,em nepovolanj;m osobám do prostO]r

StřecJhy, výtatrové š:lchty, různé strojovnv
Hlavrrí uzávěr,r,ody ar plvnu

b) zab ezp eč jit n ris led urj ící p ro sto Ia uzávěrem

Růz n é teleko nn rt n ik ailrrí zařízeni-aln tény
Různ á elektrir;lr:á ztlříz,ení

Tytcl prostor,l jscru vedeny,. jako prosr|tlry se možnýrn výskytt:nr rizi,l,1



tr/šl e m s lun00 sp r dv rím :

Jtl nutné clodrŽovat zás;ady, které vedou ke snížiení ne:lro úplnémru
otlstranění rizik.
Dbát na bezplečrrost prárce.
višechny l,stuLpy clo rizil<ových prostor.buclrru Z,iarnknutv a klíče
budrru v domě u ur'Čené osoby,, Druhé klíčr: burltou: ;lř,l,riánv c1,o
kErnceláře SB D lllnicho.vo llradiště.

MnicJtovo Hradišíě, ] 3. 2007
Vy,rlr ac ov al : Ji t ku T tko r ov s ká


