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PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY  
zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., § 101, zákoníku práce, v platném znění 

 

Společnost Witkowitz Mechanica, a.s. informuje tímto dokumentem fyzické nebo právnické osoby (dále jen "Externí osoby") zdržující se na jejich  

pracovištích o rizicích možného ohrožení jejich života a zdraví a stanovených opatření k ochraně před jejich působením.  

Společnost rovněž poskytuje informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen "BOZP") ve vztahu ke zdolávání  

mimořádných situací (požár, pracovní úraz, únik látek aj.). 

ČÁST I. Základní podmínky BOZP pro vstup, pohyb a vykonávání činností Externích osob v areálu Společnosti 

 

1. Povinností Externích osob je při vstupu do areálu společnosti dodržovat ustanovení uvedená v této "PÍSEMNÉ INFORMACI O RIZICÍCH PRO 

EXTERNÍ  OSOBY", dokumentu S-127 Zabezpečení ochrany a ostrahy majetku a pokyny a informační značky vyvěšené na vrátnicích. 

2. Povinností Externích osob vykonávajících činnosti v areálu společnosti je provádět pouze takové práce a činnosti, které bezprostředně souvisí s 

předmětem smluvního vztahu. 

3. V případě provádění činností Externích osob ve společnosti je jejich povinností dodržovat a postupovat v souladu s ustanovením dokumentu "Závazné 

podmínky pro provádění činností externích osob z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve 

společnosti Witkowitz Mechanica, a.s. 

4. Jakékoliv práce nebo činnosti Externí osoby mohou být zahájeny až po prokazatelném splnění stanovených povinností uvedených v Závazných 

podmínkách, zejména povinnost zúčastnit se školení pro Externí osoby s prokazatelnými zápisy viz Příloha 2 Závazných podmínek a povinnost  Externí osoby 

provést prokazatelné proškolení s tímto dokumentem u všech osob, které se s jejím vědomím budou zdržovat v areálu společnosti. 

5. Povinností Externí osoby je před začátkem výkonu svých pracovních činností provést prokazatelné školení všech osob, které se s jejím vědomím budou 
zdržovat v areálu společnosti, z tohoto dokumentu a Závazných podmínek. Externí osoby jsou dále povinny zajistit u všech těchto osob odpovídající kvalifikační 

požadavky a odbornou a zdravotní způsobilost vzhledem k činnosti, kterou budou vykonávat. 

6. V případě, že Závazné podmínky nejsou obsahem smluvního vztahu mezi společností a Externí osobou, která má vykonávat činnosti v areálu společnosti, 

je i v tomto případě povinností Externí osoby dodržovat ustanovení Závazných podmínek pro zajištění koordinace opatření ve vztahu k BOZP v souladu s § 

101 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. 
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ČÁST II. Rizika ohrožující život a zdraví Externích osob zdržujících se v areálu společnosti 

WITKOWITZ MECHANICA, a.s. 

Identifikace v  

pracovním prost 

ředí  

společnosti -  

pracoviště, činnosti,  

stroje apod. 

Riziko Stanovená opatření (povinnosti Externích osob) 

Všechna pracoviště v areálu 
společnosti - pohyb osob 

Uklouznutí, zakopnutí, pád z výšky, 

do hloubky, propadnutí, sklouznutí 
apod. 

Kontakt s prostředky dopravy viz níže 

Dodržovat používané zvukové a světelné signály, bezpečnostní, dopravní a jiné značky popř. upřesňující pokyny 

vyvěšené v areálu společnosti. 

Zákaz pohybu mimo stanovené pracoviště nebo určené přístupové komunikace k nim. 

Při chůzi se pohybovat pouze po vyznačených komunikacích určených pro chodce, chodnících, tam kde chodníky nejsou při 

levém okraji vozovky. 

Používat osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen "OOPP") - minimálně ochrannou obuv a ochranný oděv. 

Zákaz vstupu do prostoru s nebezpečím pádu z výšky nebo do volné hloubky bez zajištění prostřednictvím kolektivní ochrany 

(ochranná zábradlí, plošiny, záchytné sítě, dočasné stavební konstrukce apod.) nebo osobní ochrany (pomocí osobních 
ochranných pracovních prostředků). 

Vykonávat činnosti, obsluhovat prostředky pro dopravu, technická zařízení, stroje, zařízení přístroje a nářadí pouze s 
odpovídající kvalifikací, odbornou a zdravotní způsobilostí. 

Povinností Externích osob je při pohybu v areálu dodržovat přednost a dbát zvýšené opatrnosti v blízkosti prostředků pro 
dopravu. 

Povinností Externích osob je vstupovat do společnosti ve střízlivém stavu a nepožívat alkoholické nápoje během výkonu 

činnosti na pracovišti společnosti. 

Zákaz vstupu na pracoviště společnosti pod vlivem návykových látek a návykové látky požívat během výkonu na 
pracovišti společnosti. 

Jeřábová doprava Pád zavěšeného břemena a zasažení 
osoby nebo prostředků dopravy, odlet 

částí padajícího břemena nebo částí 
jiných materiálů při pádu nebo po 

dopadu břemena. 
Pád uvolněných částí zařízení. 

Naražení nebo přiřazení osob. 
Zachycení osoby. 

Pád z výšky. 
 

Zákaz obsluhy zdvihacího zařízení nebo vázání břemen bez odpovídající odborné a zdravotní způsobilosti. Zákaz 
vstupu osob pod zavěšená břemena nebo do jejich nebezpečné blízkosti. 

Respektovat bezpečnostní značky a signály upozorňující na používání a pohyb zdvihacího zařízení. 

Zákaz vstupu osob pod zavěšená břemena nebo do jejich nebezpečné blízkosti. Používat OOPP - ochranná přilba. Respektovat 
příkazy a pokyny osob zajišťujících provoz jeřábové dopravy. 

V případě účasti na jeřábové dopravě (např. obsluha ZZ, vázání břemen) se seznámit prokazatelně se systémem bezpečné práce 

příslušného pracoviště popř. dalšími předpisy (dálkové ovladače, speciální vázací prostředky apod.). 

Při vázání břemen používat OOPP - např. ochranná přilba, ochranné rukavice, ochranná obuv. 

Respektovat stanovenou nosnost ZZ a tuto nosnost nepřekračovat. 
 

 
 

 
 

 
 

Automobilová doprava 
osobními, nákladními 

vozidly nebo doprava 
speciálními vozidly 

(manipulační vozíky aj.) 

Kontakt vozidla nebo nákladu s 
osobou, jinými prostředky dopravy 

nebo majetkem společnosti. 

Pád nákladu. 

Dodržovat základní pravidla silničního provozu - jízda s vozidly při pravém okraji vozovky, přednost vozidel přijíždějících 
zprava. Zákaz jízdy na soukromých kolech při vjezdu do areálu. 

Dbát zvýšené opatrnosti v blízkosti speciálních vozidel a zajistit těmto vozidlům dostatečný manipulační prostor v případě jejich 

nakládání nebo vykládání materiálu. Používat OOPP. 
Pro jízdu vozidlem používat stanovené komunikace, nevjíždět do nepřehledných prostorů a míst. 
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Kolejová doprava Kontakt kolejového vozu nebo 
nákladu s osobou, jinými prostředky 

dopravy nebo majetkem společnosti 

Zasažení osoby 

Pád osob z prostředků kolejové 
dopravy 

Zákaz manipulace s vozy kolejové dopravy osobami bez odpovídající odborné a zdravotní způsobilosti. 
Zákaz pohybu v nebezpečné blízkosti železničních vozů. Zákaz vstupu, vjezdu a zdržování se v prostoru kolejiště. Respektovat 

příkazy a pokyny osob zajišťujících provoz kolejové dopravy. 

Zákaz přecházení a přejíždění přes koleje mimo vyhrazená místa - přejezdy, přechody apod. 

Zákaz manipulace s vozy nebo výstup na vozy kolejové dopravy. Respektovat 

příkazy a pokyny osob zajišťujících provoz kolejové dopravy. 

Elektrická zařízení Zasažení osob elektrickým proudem Zákaz zasahování do jakéhokoliv elektrického zařízení bez odpovídající odborné a zdravotní způsobilosti. Zákaz přibližování 
se 

k odhalenému nebo jinak poškozenému vedení elektrické energie. 

Používání pouze nepoškozených elektrických strojů a zařízení. 

Zákaz odstraňování zábran a krytů, otevírání přístupů k elektrickým částem, vyřazování ochranných prvků z funkce a jakékoli 

svévolného upravování zařízení apod. 

Dbát zvýšené opatrnosti při práci v blízkosti elektrických zařízení.  

Tlaková zařízení Únik stlačeného média - nebezpečí 
vyplývající z jeho vlastností 

zasažení osoby látkou 

Zákaz manipulace s tlakovým zařízením bez odpovídající odborné a zdravotní způsobilosti. Používat zařízení dle návodu 
výrobce a platných předpisů (právní a ostatní předpisy BOZP, interní předpisy Společnosti apod.). 

Plynová zařízení Únik plynu - nebezpečí vyplývající   

z vlastností plynu - výbuch,  

požár - popálení nebo zasažení  
osoby hořlavou látkou 

Zákaz manipulace s plynovým zařízením bez odpovídající odborné a zdravotní způsobilosti. 

Používat zařízení dle návodu výrobce a platných předpisů (právní a ostatní předpisy BOZP, interní předpisy společnosti apod.). 

 Stroje, zařízení, přístroje 
 a nářadí, nebo činnosti 

 prováděné v jeho blízkosti. 
  

Kontakt osoby strojem nebo jeho 

součástí. 

Odlet částic a zasažení osoby 

Zachycení osoby strojem nebo jeho 

částí 

Zákaz používání strojů a zařízení bez odpovídající odborné a zdravotní způsobilosti. Používat stroje, zařízení, přístroje a 

nářadí dle návodu výrobce a platných předpisů (právní a ostatní předpisy BOZP, interní předpisy společnosti apod.). 

Při obsluze strojů, zařízení, přístrojů a nářadí, u kterých hrozí riziko odletu částic používat OOPP - ochranné prostředky na 

ochranu očí nebo obličeje proti odlétajícím částicím. 

Zákaz vstupu za chodu do nebezpečného prostoru strojního zařízení, respektovat bezpečnostní značení pracoviště 

Provádět opravy strojů, zařízení, přístrojů až po odstavení z provozu, pokud návod výrobce, případně průvodní dokumentace 

nestanoví jinak. 
Při opravách řádně zajistit strojní zařízení proti možnému náhodnému spuštění. 

 Činnosti prováděné u zdroje 
 sálavého tepla nebo v jeho  

 blízkosti.     
 

Popálení osoby, dehydratace, ztráta 
tekutin 

Používání technických zařízení zamezujících šíření sálavého tepla. Vzhledem 

k prováděné činnosti používat odpovídající osobní ochranné pracovní pomůcky 

(dále jen OOPP) proti popálení. Uplatňovat bezpečnostní přestávky a poskytovat 

ochranné nápoje. 

Činnosti prováděné u zdroje 
kontaktního tepla nebo v 

jeho blízkosti (pece, 
roztavený kov, ingoty, 

kokily, výkovky, zavážecí 
vozy apod.) 

Popálení osoby, zasažení osoby 
horkými látkami 

Používání technických zařízení nebo jiných opatření zamezujících kontaktu s horkými látkami. Používat OOPP - 
odolné kontaktnímu teplu. 

Uplatňovat bezpečnostní přestávky a poskytovat ochranné nápoje. 

  



Strana: 4/6 

Činnosti prováděné u 

zdroje prachu nebo v 

prostoru jeho působení 

Poškození dýchacích orgánů osob Používání technických zařízení zamezujících šíření prachu. 

Používat OOPP - ochranné prostředky na ochranu dýchacích orgánů. Uplatňovat bezpečnostní přestávky. 

Činnosti v blízkosti zdroje 
hluku nebo v prostoru jeho 

působení 

Poškození sluchu osoby Používání technických zařízení zamezujících šíření hluku. 

Používat OOPP - ochranné prostředky pro ochranu sluchu. Uplatňovat bezpečnostní přestávky. 

Činnosti v blízkosti 

nakládání s 

nebezpečnými chemickými 
látkami nebo směsmi 

nebo v prostoru jejich 
působení 

Kontakt, zasažení nebo působení látek 

na osobu - požár, výbuch 

Vyžádat si od odpovědného zaměstnance společnosti seznam nebezpečných chemických látek nebo směsí (dále jen "NCHLnS), 
včetně bezpečnostních listů látek, nacházejících se v prostoru výkonu práce nebo v prostoru jeho působení a seznámit se 

prokazatelně s bezpečnostními listy NCHLnS, zejména s riziky, s pokyny pro bezpečnou manipulaci, stanovenými OOPP a 
postupy pro poskytnutí první pomoci. Na základě nebezpečných vlastností látek přijmout vhodná opatření pro zajištění BOZP. 

Používat a manipulovat s NCHLnS pouze v originálních obalech, nepřelívat NCHLnS do jiných obalů, zejména potravinových. 

Činnosti prováděné v 

prostorách s nebezpečím 
výbuchu, se zvýšeným nebo  

vysokým požárním 

nebezpečím, a ostatní 
prostory, kde se nacházejí 

hořlavé látky 

Požár, výbuch - popálení osoby, 
zasažení horkými látkami 

Zákaz kouření a práce s otevřeným ohněm v prostorech se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím (mimo povolené 
činnosti). 

Seznámit se s dokumentací požární ochrany příslušného pracoviště společnosti a dodržovat stanovené opatření. Příklady 

prostorů se zvýšeným požárním nebezpečím ve Společnosti - skladování hořlavých nebo hoření podporujících látek, čerpací 
stanice, zásobníky, nanášení nátěrových hmot apod. 

Seznámit se s dokumentací o prevenci před výbuchem příslušného pracoviště Společnosti a dodržovat stanovené opatření. Vždy 
zahájit činnost až po vystavení Příkazu V. Příklady prostorů s nebezpečím výbuchu - regulační stanice zemního plynu, prášková 

lakovna, lakovací linka určená pro nanášení nátěrových hmot, prostory pro nanášení hořlavých nátěrových hmot, čerpací stanice 
CNG apod. 

Práce s otevřeným  
ohněm  (svařování,  
nahřívání živic apod.) 

Výbuch, požár - popálení osoby, 
zasažení horkými látkami 

Vyžádat si od odpovědného zaměstnance Společnosti vystavení "Příkazu pro práci s otevřeným ohněm" a prostřednictvím 
odborně způsobilé osoby v požární ochraně stanovit preventivní opatření. 

Všechna pracoviště v 
areálu Společnosti 

Chybná jednání nebo úmysl osob s 
důsledkem poškození zdraví ostatních  

osob, životního prostředí nebo majetku 

Zajistit provádění prací jen odpovědnými osobami s příslušnou kvalifikací, odbornou a zdravotní způsobilostí. 
Při zpozorování chybného nebo úmyslného jednání osob s důsledkem poškození zdraví ostatních osob, životního prostředí nebo 

majetku v areálu společnosti, nahlásit ihned tuto skutečnost odpovědnému zaměstnanci společnosti, popř. nejbližšímu 
vedoucímu zaměstnanci společnosti. 

Činnosti prováděné u 
zdroje horké vody, páry 

Práce se stlačeným 
vzduchem 

Popálení, opaření, 

Zasažení osob proudem stlačeného 
vzduchu 

Zasažení očí 

Dbát zvýšené opatrnosti v blízkosti rozvodů horké vody, páry. Používat OOPP, zejména oděv kryjící celé tělo, při práci používat 
rukavice. 

Zákaz neoprávněné manipulace s uzávěry rozvodů horké vody, páry. Zákaz vstupu 
mimo předané pracoviště. 

Respektovat a dodržovat bezpečnostní značení pracoviště. 
Zákaz používat stlačeného vzduchu k vzájemnému čištění zaměstnanců a oděvů zaměstnanců. 
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Pracoviště nebo staveniště Pád a/nebo propadnutí osob, pád 

materiálu a předmětů – zasažení osob 
apod. 

Zasažení, zachycení osob stavebními 

stroji, technickými zařízeními, nebo 
jejich částmi. 

Další rizika vyplývající z činností 
jiných externích osob na staveništi. 

Vyžádat si od společnosti identifikační a kontaktní údaje od jiných Externích osob vykonávajících práce na jednom pracovišti, 
resp. staveništi a těmto Externím osobám předat svou písemnou informaci o rizicích před prvním zahájením prací. Vyžádat si od 

společnosti a jiných Externích osob vykonávajících práce na jednom pracovišti nebo staveništi písemnou informaci o rizicích 
včetně přijatých opatření vyplývajících z jejich činností a prokazatelně seznámit s touto dokumentací všechny své zaměstnance a 

jiné osoby. 

Dodržovat požadavky zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., v platném znění a "plánu BOZP na staveništi", je-li pro staveniště zpracován. 

Vyžádat si od společnosti protokol nebo jiný doklad - zápis o předání pracoviště nebo staveniště obsahující minimálně vymezení 
pracoviště, způsob zajištění technologií, přístupové trasy, umístění prostředků požární ochrany, způsoby napojení na inženýrské 

sítě a umístění hlavních vypínačů/uzávěrů, informace týkající se provozu apod. 
Při vstupu na staveniště používat minimálně následující OOPP - ochranná obuv, ochranná přilba a ochranný oděv s výrazným 

označením názvu nebo loga Externí osoby. 

Nevyužívané výrobní nebo Pád a/nebo propadnutí osob, pád Zejména se jedná o objekty v areálech "Dolní oblast"(budova třídírny a drtírny, komíny, dílny údržby a úpravny, Sklad 
příruční nevýrobní objekty materiálu a předmětů - zasažení osob 

apod. 
Nepředvídatelné riziko vzhledem k 

a železničního svršku, vysoká pec č. 4 a 6, koksová baterie, mlýnice uhlí, budovy třídění uhlí atd.), "Hlubina" (třídírna 

uhlí,  
Prádlo uhlí atd.), "Lískovec" (řezárna materiálu, kotelna pro letní otop atd.), "Landek park" (cechovna, mechanické 

dílny,  
kotelna a komín u kotelny), objekt "Pentagon" tzn. objekty odstavené, neprovozované, ve zchátralém až havarijním 

stavu 

 havarijnímu stavu objektů (nepevné podlahy, narušená statika konstrukce a jiné části objektů, otevřené otvory, neuzavřené odstavené výtahy, nezajištěné 

části odstavených zařízení, střech proti pádu apod.) vzhledem ke kterým je povinností Externí osoby zajistit odpovídající 
opatření, technické, osobní a jiné prostředky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví všech osob vykonávajících práce ve výše 

uvedených objektech nebo v jejich nebezpečné blízkosti s ohledem na konkrétní místo výkonu práce. 

  Objekty jsou ve zchátralém až havarijním stavu, proto nelze ze strany společnosti zajistit vzhledem k odlišným činnostem 

  Externí osoby bezpečnost jejich zaměstnanců a ostatních osob při pracích uvnitř nebo v blízkosti těchto objektů a je nutné 

přijmout výše uvedená specifická opatření. 

  Vstup do objektů je zakázán zejména při nepříznivé povětrnostní situaci (bouře, déšť, sněžení, námraza, vítr o rychlosti 

čerstvého větru nad 11 m/s, teplota pod -10 °C apod.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ČÁST III. Informace a pokyny pro zdolávání mimořádných situací ve společnosti 

Při podezření na vznik nebo při vzniku mimořádné události (pracovní úraz, skoro nehoda, požár, únik látek, výbuch aj.) je Externí osoba povinna 
postupovat dle zásad uvedených v Plánu péče o zraněné a ihned kontaktovat odpovědného zaměstnance Společnosti uvedeného v Příloze 2 Závazných 
podmínek, popř. nejbližšího vedoucího zaměstnance Společnosti. 
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Při podezření na vznik, nebo při vzniku mimořádné události (pracovní úraz, skoro nehoda, požár, únik látek, výbuch aj.) je Externí osoba povinna postupovat dle 
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vedoucího zaměstnance Společnosti. 


