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SEZNAM PRÍLOH

lo Zákony, směrnice a vyhlášky platné pro zajištění BDZ
v ko p. EDU

2o Výběr nej dale žitějších ČSN a OEG, jejichž znalost ae
u různých profesi v EDU vyžaduje

3o Směrnice, příkazy a předpisy k BOZP vydané FďriPE,
GR CEZ a EDU platné ke dni 1„ 1. 1984

4o Zásady pro vytváření optimálního prostředí v závo-
dech (iíkoly k příkazu GR CEZ 5. 33/80)

5« Hospodaření s pracovním oblečením, OOPP a zásady je-
jich výdeje

6o Přehled lhůt a seznam profesí podléhajících pravi-
delným lékařským prohlídkám dle směrnice MZ 5. 49/67
ve znění č„ 17/70

7c Seznam vybraných pracoviší a prací v k. p„ EDU za-
kázaných ženám, těhotným ženám, matkám do konce 9.
měsíee po porodu a mladistvým

8o Směrnice pro sestavu havarijního plánu

9. Osnova úvodní (vstupní) instruktáže BOZP nově přija-
tých pracovníku

10o Všeobecné zásady bezpečnosti

11. Důležité pokyny pro pracovníky cizích organizací

12o Osnova poučení pro exkurze a návštěvy

13» Osnova instruktáže na pracovišti pro pracovníky ú-.
držby a řízení v provozu

14o Osnova instruktáže na pracovišti, pracovnici výrob-
ního bloku - provoz

15« Osnova instruktáž* pro pracovníky elektro, údrlba
a ltaR



16. OB nota inatruktáže na pracovišti údržba zauhlování

17. Osnova inatruktáže na pracovišti pro pracovníky pro-
voz zauhlování

18c Osnova instruktáže na pracovišti pro pracovníky ce-
chu chemie, pracovníky chemických laboratoží a pro-
vozní chemiky

19° Osnova instruktáže pro pracovníky MaR - mechaniky
rtulaře

20o Qsneva instruktáže na pracovišti pro pracovníky dí-
len zauhlování

21o Osnava instruktáže na pracovišti pro pracovníky ko-

lejové dopravy, mazaSky, pochůzkáře apodo

22o Osnova instruktáže na pracovišti pro pracovníky

strojních truhlářských, Údržbárskych i všech ostat-

ních dílen

23o Osnova instruktáže na pracovišti pro pracovníky v po

nikové dopravě - řidiče, pracovníky garáží apodo

24c Osnova instruktáže pro pracovníky skladů

25o Osnova instruktáže na pracovišti pro pracovníky po-

mocných provozů a všech ostatních pracovníků v pro-

vozu

26. Ochranné a pracovní pomůcky, nářadí a zařízení užíva

né v ko p. EDU, podléhající periodickým revizím a

prohlídkám dle příslušných norem a vybšéiet se zá-

znamem v revizní knize

27o Přehled profesí, u nichž se provádějí opakovací
zkoušky dle zvláštních předpisu

28o Pokyny k provádění komplexních veřejných prověrek
BOZP
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29o Vliry související se změnami v důsledku dovolenýc ,
a specifických letních vlivů počasí

30o Zkoušky z Bť, IP a ťO - osnovy zkoušek, vzor proto-

kolu

31o Knihy poučení a kontrol

32. Jednotné osnova pro sestavení plánu ozdravných

opatření

33o Zpráva o pracovní úrazovosti za I. Q, I. pololetí,

Io - III. 3, rok

34o Osnova rozDoru stavu BOZP a vývoji pracovní úrazo-

vosti v podniku za 1* Q, I„ pololatí, I„ - IIIO Q,

rok

35o Spěšné hlášení o vzniku smrtelného, hromadného nebo

těžkého úrazu

36o Osnov<i zprávy o úrazech hromadných, těžkých, smrtel-
ných a elektrickým proudem

37o Složení komise k. p. pro šetření těžkých, hromadných
smrtelných úrazů a úrazů elektrickým proudem

3S0 Členové koraise ^ro prošetřování lehkého úrazu

elektrickým proudem nebo úr^zu popálení elektrickým

obloukem

39« Instrukce pro ^řidělovéní ochranných nápoji

40. Klasifikace zdroji dle směrnice č0 18 Nam iír.

4-1. Klasifikace příčin úr&z*l dle směrnice čo 18 Nem úr.

\2„ Tiskopis záznamu o úrazu

43o Pokyny pro vyt.lňov4ní iáznuiu o úrazu

4Í. Třístupňová kontrola v EDU k. r.
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45. Postihy za porušení zásad BOZP L. PO.

46. Vzor postihového lístku.

47. Přehled profesí a činností vyžadujících poverení

k činnosti.

48. Zásady pro školení, zkoušky a evidenci ve smyslu

vyhl. č. ^0/75 ob. o odborné způsobilosti v elektro-

technice v k.p. JJDU.

49. Podmínky orGanizace a řízení prací pod nc.putíui

v k.p.

50. Vzor tiskopisu "B" príkaz.

51. Vzor tiskopisu "BJ" příkaz.
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Příloha č. 1

ZÁKONY, SMĚRNICE A VYHLÁŠKY PLATNĚ PRO ZAJIŠTĚNÍ BO2P
v k. p. EDU

Zákoník práce č. 55/75 Sb.

Nařízení vlády ČSSR č. 54/75 Sb., kterým se provádí záko-
ník práce
Zákon c. 174/68 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpeč-
ností práce
Směrnice Ústřední rady odborů o postavení a úkolech orgánů
ROH v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, schvá-
lené usnesením VI. plenární schůze ÚRO ze dne 11. 10. 1973
č. 124/73 Sb.
Směrnice ÚRO k jednotnému postupu orgánů ROH při vyšetřová-
ní příčin předsednictva ÚRO ze dne 5. 11. 1975 č. 5/1975
Ú. v. ČSR

Vyhláška ČÚBP č. 110/75 Sb. o evidenci a registraci pracov-
ních úrazů a o hlášení provozních nehod /havárií/ a poruch
technických zařízení

Instrukce č. 25/73 Věstníku MZ o hlášení a evidenci nemocí
z povolání, profesionálních otrav a jiných poškození na zdr
ví způsobených v práci

Zákon č. 96/64 Sb., kterým se provádí zákon o technické
normalizaci

Zákon č. 20/66 Sb. o péči o zdraví lidu /a obecně závazné
hygienické směrnice vydávané podle § 71 odst. 2 písmene
a/ zákona č. 20/66 a registrované ve Sbírce zákonů ČSSR/

Zákon č. 35/67 Sb. o opatřeních proti znečišťování ovzduší

Zákon č. 11/55 Sb. o vodním hospodářství se změnou

Zákon č. 12/59 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o vod-
ním hospodářství

Nařízení vlády ČSR č. 26/75 Sb. o pokutách za porušení po-
vinností stanovených na úseku vodního hospodářství

Zákon č. 18/58 Sb. o požární ochraně se změnou na

Vládní nařízení č. 65/66 Sb.

Vyhláška MV č. 106/59 Ú. 1. o organizaci požární ochrany

Zákon č. 30/68 Sb. o státním zkušebnictví

Vyhláška ÚNM č. 32/68 Sb., kterou se provádí zákon o stát-
ním zkušebnictví

Zákon č. 67/60 Sb. o výrobě, rozvodu a využití topných ply-1

nů /plynárenský zákon/ se změnou na

Zákon č. 64/62 Sb., zákon c. 174/68 Sb., zákon č. 72/69 Sb.
a zákon č. 131/70 Sb., vyhláška č. 175/75 Sb.
Zákon č. 140/61 Sb. - Trestní zákon - v úplném znění vy-
hlášeném předsednictvem Federálního shromáždění č.113/73 Sb



A 9
1/2

Zákon č. 150/69 Sb. o přečinech
Zákon č. 33/65 Sb. o regresních náhradách
Vyhláška č. 34/65 Sb., kterou se provádí zákon o regres-
níoh náhradách, se změnou na

Vyhlášku č. 86/66 Sb. a vyhlášku c. 38/68 Sb.
Vyhláška č. 32/65 Sb. o odškodnění bolesti a ztíženého spo-
lečenského uplatnění
Vyhláška CUBP č. 22/76 Sb. o zajištění bezpečnosti práce
u stabilních zásobníků na sypké hmoty

Vyhláška ČUBP č. 35/1976 Sb., k zajištění BP v nízkotl.
kot̂ el.
Vyhláška č. 77/65 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci
obsluh stavebních strojů
Vyhláška č. 87/71 k zajištění bezpečnosti práce při provo-
zu silničních vozidel
Vyhláška č. 94/72 Sb. o výcviku a dalším zvyšování odborné
úrovně řidičů
Výnos č. 17/75 Ústředního věstníku ČSR o expanzních pří-
strojích pro vstřelování
Zákon č. 60/61 Sb. o úkolech národních výborů při zajišťo-
vání socialistického pořádku

Vyhláška MZ č. 45/66 Sb. o vytváření a ochraně zdravých ži
votních podmínek
Zákon č. 36/75 Sb.o pokutách za porušování právních před-
pisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek

Vládní nařízení č. 56/67 Sb. o jedech a jiných látkách
škodlivých zdraví
Vyhláška č. 57/67 Sb., kterou se provádí vládní nařízení
o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví

Vyhláška č. 61/61 Sb. MV o blokových pokutách se změnou na

Vyhlášku MV č. 1/7O Sb. ČSR
Vyhláška MZ č. 59/72 Sb. o ochraně zdraví před ionizují-
cím zářením
Vyhláška MZ CSR č. 13/77 částka 4 o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, platná od 1. červen-
ce 1977
Vyhláška ČÚBP č. 50/78 o odborné způsobilosti v elektro-
technice
Vyhláška ČÚBP č. 85/78 Sb. o kontrolách, revizích a zkouš-
kách plynových zařízení
Vyhláška FM vnitra č. 103/78 Sb. - doplnění vyhláška
č. 145/56 Ú.l. o provozu na silnicích
Vyhláška FM vnitra č. 136/78 Sb. - doplnění vyhlášky
č. 100/75 Sb. o pravidlech silničního provozu

Vyhláška ČUBP č. 6/79 Sb. - tlaková zařízení jaderné

sneraetikv
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Vyhláška ČUBP č. 18/78 Sb. - vyhrazená tlaková zařízení

Vyhláška ČUBP č. 19/79 Sb. - vyhrazená zdvihací zařízení

Vyhláška ČUBP č. 20/79 Sb. - vyhrazená elektrická zařízení

Vyhláška ČUBP c. 21/79 Sb. - vyhrazená plynová zařízení

Vyhláška FM vnitra 70/79 Sb. - doplnění vyhlášky č. 100/75
Sb.

Vyhláška ČUBP 143/79 Sb. o výběru prototypů strojů a zaříze
ní 2 hlediska BOZP

Výnos FM dopravy č. j. 16-349/79 - pravidlo technického pro
vozu vleček - předpis P2

Vyhláška ČUBP č. 48/82 Sb. - základní požadavky k zajištění
bezpečnosti práce a technických zařízení

Vyhláška ČUBP č. 88/80 Sb. - bezpečnost práce při provozu
silničních vozidel

Vyhláška ČUBP č. 105/82 - vybraná jaderně-energetická zaří-
zení

Zákon č. 28/84 o státním dozoru nad jadernou bezpečností

VÝNOSY MINISTERSTVA STAVEBNICTVÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI

PRÁCE U R8ZNÝCH DRUHO1 PRACÍ VE STAVEBNICTVÍ A STAVEBNÍCH

PRACÍ V ENERGETICE

Níže uvedené výnosy platí pro energetiku v takové aplika-

ci, jaká je v energetických provozech možná s ohledem

na řadu odlišných specifik mezi stavebnictvím a energeti-

kou. Nicméně je však nutno tyto výnosy dodržovat až do do-

by, dokud nebudou vypracovány koncernem ČEZ "Bezpečnostní

předpisy pro stavebně-montážní práce v energetice", které

budou z výnosů B 1 až B <! min. stavebnictví vycházet.

B 1 - výnos MS - předpisy k zajištění BP ve výškách

B
B

B

B

2 - výnos
3 - výnos

4 - výnos

5 - výnos

MS - předpisy
MS - předpisy

přípravné

MS - předpisy

cích

MS - předpisy

k zajištění
k zajištění

práce

k zajištění

k zajištění

a zednických pracích

BP
BP

BP

BP

při
pro

při

při

bourání
předvýrobní

zemních pra-

betonářských
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B 6 - výnos MS - předpisy k zajištěni BP na stavebních

strojích a zařízeních.

Výnosem č. 16 ČUBP ze dne 10. 10. 1975 byly změněny a dopl-

něny tyto výnosy o výnos č. 25/65 - Bezpečnost a ochrana

zdraví při práci na lehkých střešních pláštích, byly re-

gistrovány v částce 37/75 Sb. a otištěny v částce 8/75 Sb.

Ústředního věstníku ČSR a v čísle 20 - 21/1975 Zpravodaje

ministerstva stavebnictví ČSR. Pod názvem "Bezpečnost a

ochrana zdraví pracujících ve stavebnictví vydalo soubor

těchto výnosů vydavatelství Práce.
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Příloha č. 2

o
VÝBŽR NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ČESKOSLOVENSKÝCH STÁTNÍCH A OBOROVÝCH
NOREM, JEJICHŽ ZNALOST SE U RŮZNÝCH PROFESÍ V EDU VYŽADUJE

ČSN Oi 2720 - bezpečnostní barvy

ČSN 01 2721 - orientační tabulky civilní obrany

ČSN 01 2 725 - směrnice pro barevnou úpravu pracovního pro-
středí

ČSN 01 2 728 - barvy návěstních světel pro dopravu

ČSN 01 8003 - bezpečnostní předpisy pro práci v chemických
laboratořích

ČSN 01 8008 - hlášení mimopracovních úrazů elektrickými,
plynovými, zdvih, kotly apod.

ČSN 01 8010 - bezp. sdělení. Všeobecná ustanovení

ČSN 01 8012 - bezpečnostní značky a tabulky. Příloha. Vzory
bezpečnostních značek

ČSN 01 8013 - požární tabulky

ČSN Ol 8014 - tabulky k označ, prostorů s tlakovými nádoba-
mi na plyn

ČSN 05 0610 - bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem
a řezání kyslíkem

ČSN 05 0630 - bezpečnostní předpisy pro svařování elektric-
kým obloukem

ČSN 05 0650 - bezpečnostní předpisy pro svařování elektric-
kým odporem

ČSN 05 0710 - předpisy pro úřední zkoušky svářečů

ČSN 07 0710 - provoz, údržba a obsluha parních kotlů

ČSN 07 4009 - bezpečnostní předpisy pro zař. na přípravu
uhel. prášku

ČSN 07 4010 - provoz, obsluha a údržba zařízení na přípravu
uhelného prášku

ČSN 07 7015 - bezpečnostní předpisy pro odpopelňovací zaří-
zení hydraulické

ČSN 07 8509 - barevné značené kovových tlakových nádob
k dopravě plynů techn.

ČSN 10 5190 - kompr. stan. pro nebezpečné plyny. Bezpeč-
nostní předpisy

ČSN 10 5191 - bezpečnostní předpisy pro kompr. stan.
pro vzduch a net. plyny

ČSN 12 7010 - všeobecná ustanovení pro vavrh. větr. a klim.
zařízeni

It
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ČSN 12 7040 - odsávání od strojů a tech. zařízení - hlavní
zásady

ČSN 13 0072 - značení potrubí v provozech podle protek, lá-
tek

ČSN 13 3007 - štítky pro značení armatur

ČSN 17 8055 - měření hluku počítacích strojů

ČSN 18 0003 - bezpečnostní ustanovení pro elektrické přístro-
je a zařízení pro automat

ČSN 20 0700 - bezpečnostní předpisy pro obráběcí stroje
na kovy

ČSN 20 0701 - bezpečnostní předpisy pro hrot. soustruhy

ČSN 20 0703 - bezpečnostní předpisy pro svislé soustruhy

ČSN 20 0704 - bezpečnostní předpisy pro revolverové soustru-
hy

ČSN 2O 0705 - bezpečnostní předpisy pro poloautomatické a
automatické soustruhy

ČSN 20 0707 - ochranné kryty brous. a řez. kotoučů. Kon-
strukční směrnice

ČSN 20 070a - bezpečnostní předpisy pro vrtačky
ČSN 20 0710 - bezpečnostní předpisy pro vodorovné vyvrtávač-

ky
ČSN 20 0711 - bezpečnostní předpisy pro frézky

ČSN 20 0712 - bezpečnostní předpisy pro hoblovačky

ČSN 20 0713 - bezpečnostní předpisy pro obrážečky

ČSN 20 0714 - bezpečnostní předpisy pro souřadnicové vyvr-
távačky a vrtačky

ČbN 2O 0717 - bezpečnostní předpisy pro brusKy

ČSN 20 0723 - bezpečnostní předpisy pro strojní pily na ko-
vy

ČSN 21 0731 - bezpečnostní předpisy pro zakružovačky

ČSN 21 0732 - bezpečnostní předpisy pro rovnačky

ČSN 21 074 3 - bezpečnostní předpisy pro okružní a křivkové
nůžky

ČSN 21 0744 - bezpečnostní předpisy pro pásové a okrajova-
cí nůžky

ČSN 21 0745 - bezpečnostní předpisy pro nůžky a profilové
materiály

ČSN 21 0746 - bezpečnostní předpisy pro nůžky na zdrobň.odp
materiálu

ČSN 21 0747 - bezpečnostní předpisy pro vibrační nůžky

12
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ČSN 21 0748 - bezpečnostní předpisy pro jednonoijové ř e -
zací stroje

5sií 23 87 20 - benzinové lanpy nalijívací, opalovací
a pájecí. Základní ustanovení

*'Si.' L3 9055 - bezpečnostní :^edpisy pro ruční brusky
ČSII 23 9091 - příruby pro upín. kot. na ručn ch bruskách

5Šlí 26 0004 - transportní . : _ í z e n í . Zkouä., dodav., pro-
voz, údržba c opravy

rĴ Jlí 26 8G00 - not ořové vozíky
ČSIí 26 8802 - ozniv orání -ypú dopravních vozíků
ČSI.' 2ó 8005 - motorové vozíky. Provoz, udriina, okoušení
Cäľ. ^6 8003 - motorové vozíky, -e tody zkoušení
ČSL' 26 8306 - Ciel.ií vysokozdvižné vozíky. Zkoušení stabi.

ČSIJ 26 0807 - v-sokozdvižnj vozíky c vy"s. ca-', r obročné
Strmil.

S Sil 2.1 0140 - zdvihací r.a_í zení. Projektování, konstruk-
ce, výroba

S Sil 27 0142 - zdvihací „c.iásení. Zkoušení
CS1I 27 0143 - zdvihací zc-ízení. Provoz, údržba, opravy
'oil 27 0144 - zdvihací zař ízení . Prostředky pro vázání,

zavoeovíní břenen
tjii 27 4002 - elektrická výtahy. Zřizovíní, zkoušení a

provoz
ČS1J 27 4009 - elektricko výtaliy. Projektování c. konstru-

ování
OIT 27 4O5'i - bezpečnostní a informační tabulky pro výta-

5Sil 32 0300 - droliy v. prostř .d í pro elektrická za-ízení
ZSII 34 0350 - předpisy pro pohyblivo p.-ívody a c n . r . ve-

dení
S Jíl 34 1000 - základní ředpi3y pro kilová e l . zařízení
ČSIľ 34 1010 - v'Jeobecnó přcdpiuy pro ochrr.Jiu p.ed ne-

u-:* eon;',' !]otykov„'.i iiĽ.p tív.i
Ciili 3321G0 - předpisy pro připojování ell*ei;riejtcli př í-

strojů n spotřebičů
ČSII 34 1090 - p-zedpisy JI-O .;ro::ati..ui- e l . ^-.řízení
vSII 33 2030 - ochrrJin před nebezpečnými úuinky stfitickó

13
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eleiekt-.iiiy
ČSN 34 1390 - predpisy pro ochranu prcO :,lesl:eu
ČSIÍ 33 2320 - predpisy pro e l . farizeu - v . _lctecli s

výb. hořlavých plyn : ...ar
ČSIí 33 2330 - e l . sa.ísenív prostredí cli s nebezpečí:.: po-

žárů nebo výb. hořlavý li prach..
S Sil 33 2340 - e l . zařízení v místech s nebezp. pohárů ne-

bo výb. výb rfjnin
ČSIľ 34 1480 - predpisy pro r.evý u'-.riŕ elckirickv. z: ízení
Č3II 34 163i - predpisy pro electronic!:.1-' sr.ř. prac. strojů
ČSI." 34 1638 - predpisy pro e l .zar . pá:;. ';opr. pro dáli:,

pas. do'pr.

Čoiľ 34 3085 - předpisy pro ar.o. ázení : olekiricly'n sař í-
zenín při pohárech a zátopách

ČSIľ 34 310u - je^pečnoĽtn_ predpisy pro práci L obsluhu

Siíll 34 3101 - bezpečno-.vJií pľ'edpisy pro obsluhu a práci
na elektrických vedení cli

Č oil 34 3102 - bezpečnostní předpisy pro obelahu c práci
na elektrických strojích

Cíílí 34 3103 - bezpečnostní pi-edpisy pro obal-ihu a práci
nr- elektrických pľ'í rtrojích r. rozv.

ČS1Í 34 3104 - bezpečnostní predpisy pro obclolm r- .ráči
v elektrických provozovnách

CJN 34 3105 - bezpečnostní predpisy pro ob.;luliu a práci
vc žlcu.i. prostore ch

CSU 34 310. - bezp.predpisy o zacházení a e l . zcí. os.
bezeltech. kvcl.

Ssii 34 3500 - prvná pomoc pí-i úrazech elektrinou
5sií 34 3510 - bezp. tabulky a nápisy pro e l . zaiazení
ČSIÍ 34 3800 - revize e l . zařízení v. hromosvodů
Č3I. 34 3060 - revise e l . přen. ná_'. v provozu. Bezpečnostn;

opetření.
5sil 34 3881 - rev. přen. e l . nář. I I . t ř . e I I I . t ř . v pro-

vozu
•SB 34 56 11 - elektrické zkouäky elektriokých predmetu
ÍSN 35 9736 - zkoušečky ac vysoké a veli.ii v;'3oké napětí
]SS 35 9860 - záchranná háky
!SN 36 0046 - umělé osvětlování v průmyslových závoéech

ČSH 36 1010 - el* zařízení pro velkokuchyno
QSN 36 7004 - el* sděl. p ř í s t r . bateriové. Bezpčnostní

p i t d pi sy
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ČSN 3ř 1981 - ochranné a pracovní pomůcky pro elektr. sta-
nice

ČSN 38 9100 - ruční hasící přístroje

ČSN 38 9802 - hákový žebřík

ČSN 38 9803 - opěrací žebřík

ČSN 38 98C4 - nastavovací žebřík

ČSN 3d 9805 - vysunovací žebřík

ČSN 39 5004 - exp. přístr. zás. pro konstr. výr. a použ.
s hled. BP

ČSN 49 3610 - dřevěné žebříky jednoduché opěrné

ČSN 49 6101 - obráběcí stroje na dřevo. BP pro svislé rám.

pily

ČSN 49 6104 - stroje na obrábění dřeva. BP pro pás. pily
ČSN 49 6105 - bezpečnostní předpisy pro kotouč, a válcové

pily

ON 65 0210 - bezpečnost a ochrana zdraví při práci s fenol
látkami

ČSN 65 0201 - předpisy na zab. PO při výrobě, manipulaci a
skladování hořlavých kapalin

ČSN 66 1135 - trichloretylen technický

ČSN 70 9090 - ochranná skla pro svařování a jiné technické
účely

ON 73 0710 - bezpečnostní předpisy pro stanovení práce

na vysokých komínech

ČSN 73 41O8 - šatny, umývárny a záchody. Spol. ustanovení

ČSN 7 3 5105 - výrobní průmyslové budovy

ČSN 73 8002 - požární bezp. staveb. Společ. ustanovení

ČSN 7 3 8101 - lešení. Společná ustanovení

ČSN 7 3 8105 - dřevěná lešení

ČSN 73 8107 - trubková lešení

ČSN 73 8120 - stavební plošinové výtahy

ČSN 7 9 7490 - ochranné rukavice, dlaňovice, chránění hřbe-
tů, kotníků a prstů

ČSN 80 7700 - pracovní a ochranné oděvy. Třídění podle ja-
kosti

ČSN 80 7701 - pracovní oděvy. Základní ustanovení

ČSN 80 7702 - ochranné oděvy. Společná ustanovení

CSN 80 7724 - ochranné pláště

ČSN 80 7810 - ochranné osinkové oděvy. Společná ustanovení

15
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ČSN

ČSN

ČSN

ČSN

ČSN

ČSN

ČSN

ČSN

ČSN

ČSN

ON

ČSN

ČSN

80

80

83

83

83

83

83

83

83

83

84

91

91

Oboroví

OEG

OEG

OEG

OEG

OEG

OEG

OEG

Tyto

38

38

38

38

38

38

38

7817

8670

0611

1055

1310

2385

2553

2611

2612

2635

6635

1030

1057

- osinková zástěra pro svářeče

- záchranné lano

- pitná voda
- zkouš. isol. dych. přístrojů - regenerač-
ních

- směr. pro zk. filtr, respir. proti fibro-
plat. prachům

- pryžové rukavice ochranné pro elektrotech-
niku

- ochranná pryžová obuv pro elektrotechniku

- ochranný pás. Technické požadavky a zkouše-
ní

- tíchytná a přídavná lana k ochranným pásům

- gumové izolačníkoberce pro elektrotechniku

- lékárničky první pomoci. Základní ustano-
vení. Vybaven í

- pracovní sedadla

- ocelová stěna pro svářeče

i normy pro e n e r g e t i k u

0800

0801

0802

0803

0804

3010

3011

oborové

formulovány

- BP pro energetiku. Základní ustanovení

- BP pro energetiku. Provoz mechanizačních
prostředků

- BP pro energetiku. Práce v par. elektrár-
nách a tepel.

- BP pro energetiku. Práce ve vodních elek-
trárnách

- stavebně montážní práce

- provozní pravidla pro elektrárny a sítě -
část strojně technologická zařízení elek-
tráren

- provozní pravidla pro elektrárny a sítě -
část B elektrická rozvodná zařízení.

normy pro energetiku mají některé články

tak, že již zcela nevyhovují pro moderní

elektrické provozy, zejména po novelizaci některých ČSN.

Nicméně

vány•

> však plně platí. Budou GŘ koncernu ČEZ novelizo-

16
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Příloha č. 3

SMĚRNICE, PŘÍKAZY A PŘEDPISY K BOZP VYDANÉ FMPE, GŘ ČEZ

a EDU PLATNĚ KE DNI 1. 1. 1984

F M P E
Výnos FMPE č. 4/81 -

Opatření ministra č.

Výnos FMPE č. 2/76 -

Opatření ministra č.

Opatření ministra č.

Opatření ministra c.

oborový seznam prací odměňovaných pří-
platkem za zdraví škodlivé prostředí

8/75 - zřízení EGU a LBP
poskytování ochranných nápojů a ochran
ných pomůcek

46/76 - zvýšení úrovně BP v energetice

22/78 - Řád organizace BOZP a odpověd-
nosti pracovníků v energetice

38/81 - systém jednotného postupu
pro zajištění BOZP v energetice

GŘ Č E Z
Směrnice č. 17/65 - Bezpečnostní předpis pro práce na zař.

400 kV
Směrnice £. 35/66

Směrnice č. 13/72

Příkaz fi. 28/73

Příkaz 5. 22/73

Příkaz č. 7/75

Předpis VII/75

Příkaz č. 3/76

Směrnice č. 6/81

Příkaz č. 33/80

Směrnice č. 21/82

- Zajištění BP ve výbušném prostředí

- Poskytování osobních ochranných pro-
středků

- Odškod. pracovních úrazů a nemocí z po-
volání dle Z. č. 153/69 Sb.

- Zák. ruč. zdvih, a dopr. břemen nad st<
noveny váhový limit - I. dodatek
7. 11. 1977

- Prohloubení péče o základní fondy
I. dodatek 23. 9. 1975

- Předpis pro provoz,údržbu a opravy sil-
ničních vozidel podniků VHJ ČEZ -
platnost od 1. 1. 1976

- Nová metodika sledování a vyhodnocová-
ní pracovních úrazů

- Provádění prací pod napětím v koncernu
ČEZ

- Zvýšení úrovně pořádku a BOZP v podni-
cích koncernu ČEZ

- Jednotné zajištění BOZP při práci v re-
zortu paliv a energetiky

17
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Příloha č. 4

ZÁSADY PRO VYTVÁŘENÍ OPTIMÁLNÍHO PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ

V ZÁVODECH /Úkoly z příkazu GŘ CEZ Č. 33/80/

Ředitel podniku je povinen zajistit:

1. V objektech a provozních souborech organizovat úklid a

péči o čistotu na základě čtvrtletních rozpisů obsahují-

cích konkrétní kontrolovatelné úkoly, jjnéna přímo odpo-

vědných pracovníků, termíny ukončení úkolů, finanční a

materiálové krytí a způsob kontroly. Plnění těchto

čtvrtletních rozpisů veřejně kontrolovat. Výkon péče

o pořádek účelně rozdělit mezi útvary provozu, údržby a

správy budov.

2. Zpracovat vlastní metodiku hodnocení úrovně pořádku, čis

toty a vzhledu práčovišt. Čtvrtletně hodnotit, dosažené

výsledky v oblasti programových a jednorázových opatření

a to ve věcném rozsahu, vynaložených prostředcích, odmě-

nách a postizích.

3. Zpracovat střednědobý program úkolů zaměřených na

dek a čistotu pracovního prostředí.

Zařadit též: obnovu maleb a nátěrů

opravy zábradlí, dveří /zámků/, izolací

doplnění osvětlovacích těles, žárovek, zá-
řivek a výbojek /v rámci bilančních přidě-
lit/
očištění zařízení, potrubí a konstrukcí
od oleje, uhelného prášku a popílku.

Střednědobý program čtvrtletně doplňovat.

4. Vytvořit účinný systém údržby a tvorby parkových úprav

zeleně, obnovy a rozšíření asfaltových a betonových

ploch na základě střednědobého plánu. Do plánu zahrnout

i úpravy prostorů vyhrazených pro venkovní skladování

materiálu.

5. Organizovat odkrývání rezerv v nákladech pod úroveň po-

dílu nákladů na výkonech stanoveného v prováděcím plánu

* cílem získání prostředku pro etapovité odstraňování

18
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technických nedostatků při udržování pořádku, zajištová-

ní potřebné úrovně protiurazové a protipožární prevence

a tvorbě vhodného pracovního prostředí včetně prostředků

ke snižování hlučnosti a prašnosti na pracovištích,

zlepšování osvětlení, odstraňování vlhkosti a zvyšování

estetického vzhledu pracovišť. Prostředky na tyto účely

vynakládat v souladu s příslušnými předpisy.

6. Na všech pracovištích a ve společných prostorách vyvěsit

tabulky uvádějící jméno pracovníka odpovědného za čisto-

tu a pořádek.

7. V dílnách a skladech barevně na komunikacích vyznačit

transportní trasy, okraje volně loženého materiálu, mís-

ta pro nádoby na odpad apod.

8. Při přejímkách výrobního zařízení do opravy /BO, GO/ a

z opravy do provozu důsledně dbát na provedení a ukonče-

ní všech dklidových prací. Nepřipouštět ukončení GO a B0

bez odstranění nepořádku bránícího bezpečnému provozu a

obsluze zařízení. Při GO důsledně ďodržovat odkládací

plány těžkých dílů.

9. Na základě úkolů stanovených technickým rozvojem podni-

ků a v TÚ řesit na závodech:

účelová zařízení pro úklid v těžkých provozech, např.

centrální odsávání uhelného prášku a popílku, oplachy vo-

dou apod.

.0. Zajistit pracovní kapacity pro zajižtování potřebné úrov-

ně pořádku a tvorbu vhodného pracovního prostředí vyčle-

něním potřebného počtu pracovníků nádvorních čet, uklí-

zečů, zahradníků apod., doplněním pracovních náplní

podle míry současného pracovního využití a pracovní po-'

vinnosti v uvedených oblastech, především u obslužných

profesí a profesí působících v oblasti protiurazové pre-

vence, protipožární prevence a pracovního prostředí, pře-

dáváním strojů, zařízení a práčovii€ do socialistické pé-

če, a to u všech výkonných pracovníků bez ohledu na výši

jejich tarifního zařazení.

19
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Zvýšení pracovního využití v uvedených směrech dčelně

spojovat se zvýšením sazeb prémií a odměn příslušných

pracovníků.

11. Rozepsat na kapacitu obslužných pracovníků v době zá-

loh výrobního zařízení k zajištění jmenovité úkoly k po-

řádku, k čistotě výrobního zařízení a prostorů a zajis-

tit evidenci.

12. K celkovému zlepšení péče o pořádek a čistotu využívat

volné pracovní kapacity místní požární služby bez ovliv

není jejich základního poslání. /Tématické cvičení,

preventivní odstraňování nánosů popílku, uhelného práš-

ku apod./.

13. Rozpracovat program sběru, ukládání, třídění a odvozu

kovového a ostatního odpadu vlastními silami závodu

s uvedením přímé osobní zodpovědnosti a termínu splnění

14. Zajistit, aby dkoly vyplývající z této přílohy byly

promítnuty do kolektivních smluv a pravidel pro socia-

listické soutěže.

15. Jmenovitě uvést povolení vstupu do dozoren a velínů.

Zabudovat elektrické zámky u dozoren a zákaz vstupu

ostatním pracovníkům vyznačit vhodným nápisem.

16. Vybavit určený rozsah pracovníků směnových obsluh a ú-

držby /velíny, dozorny apod. - dle vlastního příkazu/

jednotným pracovním oblečením a pracovní oděvy ostat-

ních pracovníků označením příslušnosti k závodu nebo

podniku.

17. Zajistit, aby přepracování prémiových řádů a zásad

pro přiznávání výkonnostních odměn v návaznosti na před

pisy vydávané v rámci Souboru opatření ke zdokonalení

plánovitého řízení bylo pro přiznání výkonnostních od-

měn nebo prémií

a/ u vedoucích pracovníků počínaje prvním stupněm říze-

ní hledisko protiiírazové prevence, pořádku na pra-

covištích jimi bezprostředně nebo zprostředkovaně
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řízených a tvorba pracovního prostředí podmiňujícím

ukazatelem, při jehož neplnění by možná výše odměny

nebo prémie mohla být snížena až o 40 %,

b/ u bezpečnostních techniků součástí stanovených úko'

lů nebo ukazatelů byla kontrola pořádku na praco-

vištích podmiňujícího pracovní hygienu a bezpečnos

při práci a návrhy na odstranění nedostatků včetně

návrhů na postihy odpovědných pracovníků.

18. Zajistit, aby protitírazová prevence, přístup k odstra-

ňování nepořádku na pracovištích a výsledky v tvorbě

pracovního prostředí byly zabezpečeny vlastními pracov

niky a přínosy hodnocena jako racionalizace živé práce

v rámci POA - část 3 programových úkolů v části 4 - ra

cionalizace řízení a přínos k řešení organizačních iíko

lů. Podle konkrétní situace k organizačním jednotkám

a na pracovištích přisoudit těmto hlediskům až na jed-

nu čtvrtinu váhy hodnocení v každé z uvedených částí.

19. Důsledně využívat § 76 a § 77 Zákoníku práce /kárná

opatření a jejich ukládání/. Při nedostatcích uvedenýc!

v jednotlivých bodech zásad zabezpečit, aby benevolent

ní postup vedoucích pracovníků při uvedeném využívání

Zákoníku práce hodnotil vedoucí organizace nebo jím

zmocněný pracovník jako porušení základních povinností

vedoucích pracovníků.
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HOSPODAŘENÍ S PRACOVlííiJ OBLEČiäHÍLi, OSOBlrflil Pi.OJiřuSD-
KY, POiä&CKA.MI A ZÁSADY JEJI Jli VÝDEJE

I . Vláda ČSSR, Ústřední rada ottborů a d a l š í na. ízené
orgány se v nedávne době zabývaly problematikou hos-
podaření s osobními ochrannými pracovními prostředky
a pracovním oblečením. Bylo konstatováno, že v mnoha
organizacích se tyto pomůcky a oblečení využívají
nehospodárne a ne vždy k účelům, ke kterým jsou urče-
ny. Současně bylo rozhodnuto, že od 1. 1. 1982 budou
veškeré OOPP pro soc ia l i s t ické organizace limitovány.

V souladu s usnesením vlády ČSSR č. 148/81, opatřením
ministra FLiPE č . 38/81, dopisem generálního ř e d i t e l e
koncernu ČEZ ze dne 19. 11 . 1981 8 se všemi dosavad-
ními směrnicemi i zákonnými ustanoveními, s př ihléd-
nutím k dosavadním zkušenostem i poznatkům v hospoda-
ření s osobními ochrannými pomůckami a pracovnám ob-
lečením k přiděleným limitům, jsou v k .p . EDU uložena
t a t o opatření :

V souladu a ustanovením § 133. odst. 2 Zákoníku prá-
ce a § 40 naiázení vlády č . 54/75 Sb. a směrnicí ELíPE
č. 7/82 jsou stanoveny podmínky pro poskytování osobních
ochranných pomůcek ;.. prostředků osobní očisty pro ochra-
nu zdraví a bezpečnost při práci pracovníků k.p. liDU.
§ 133, odst. 2 zákona č . frj/75 Sb.;

Organizace je povinna poskytovat pracovníkům u nichž to
vyžaduje ochrana je j ich živote a zdraví občanů k bezplat-
nému používání potřebné osobní eohranne pomůcky a prostře
ky pro osobní oč i s tu .

a 54/75. .Sb.;

Pracovníkům v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá
při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění, posky-
tuje organizace jako osobní ochranné praoovaí pomůcky
nebo prostředky též pracovní oděv a pracovní obuv* Orga-
nizace je povinna zajistit osobní ochranné pomůcky nebo
prostředky v použitelném stavu a kontrolovat jejich pou-
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Ľivani.

ii-j. základe výse citovaných zákonných ustanovení r-

pro zabezpečení správneho postupu p_-i >osky;ování osob-

ních ochranných po:niicek a prostředků, pro zvýšení péče o bezHe

bezpečnost práce, ochranu zdraví p.-i práci a hygiena

pracovníků nacieho koncernového podniku, k účelnému hos-

podárení a systému kontrol pi'-i poskytování a používání

QOPP a očistných psobních prostředků je

v y d á n a
smernice 15/83, která je závaznýu právním aktem pro
väechn,/ pracovníky Jadernú elektrárny Duk/vany.

I . Základní ustanovení
1/ ooučástí normativu OOPP je aeznam pracovišt, pracov-

ní cli činností a povolaní pro poskytování osobních
ochranných a pracovních pomůcek a prostředků /Príloha/

2/ Pracovníci, kteří mají být chránění ochrannými pro*
středky, nesmějí při :rc cíci , pro které jsou OOPP
určeny, používat jiných prostředků či pomůcek.

3/ Pii zavádění novo techni>2>ocie, vzniku nový cli pracov-
ních podmínek nebo zhoršení dosavadních pracovn-ch
podmínek může ředite l podniku ne přechodnou dobu roz-
hodnout o přidělení i jiných OOPP. V případě trvalé
potřeby podá návrh na doplnuní seznamu PUPE.

4/ Podle druhu provozu P. jeho prostředí se neopotřebová-
vají všechny OOPP stejně, ťroto je podnik povinen
vyměňovat je až tehdy, když nemohou sloužit svému
účelu i když uplynula užitná doba uvedená v seznamu.
V tomto prípade je väak povinností pověřeného pracov-
níka posoudit další použitelnost těchto OOPP.

5/ OOPP se poskytují pracovníkům bezpl tně, výhradně
Výměnným způsobem. Učňům se OOPP poskytují za a t e j -
njřjíh podmínek jako pracovníkům podniku, v závislosti
ne době, po kterou vykonávají výuku.

6/ OOPP se poskytují rovněž cizím pracovníkům, pokud
nebyli pro určenou práci vybaveni vysílající organiza-
ci, a to pouze po dobu vykovávání činnosti v našem
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podniku.

7/ Pracovníkům, kteří nepravidelně vykonávají práce uve-

dené v příloze této smernice se poskytují na dobu,

po kterou činnost vykonávají, nejvýše v rozsahu sta-

noveném v seznamu.

8/ OOPP poskyjoveuié ic dočasnému použití /praxe, návště-

va, exkurze, kontrola apod./ musí být pred dalším

použitím vyčistený /pŕíp. opraveny/ tak, aby nemohlo

dojít k přenosu infekce, příp. k jinému ohrožení

pracovníků, kteří jich pou-ijí.

II. Organizační opatření

1/ Vedoucí hospodářští pracovníci kontrolují, aby OOPP,

které jsou tajetkem podniku, používali pracovníci

pouze pri konání pracovních činností, pro které jim

byly přiděleny a poučí je jak s nimi odborně a hospo

dárně zacházet. Husí být trvale a nesmytelně označeny

názvem podniku a evidenčním číslem /toto je nezbytně

nutno zejména u přidělovaného osobního prádla/. Štít-

ky s osobním číslem zajistí odbor LUZ. Za označení

OOPP odpovídají vedoucí pracovníci odborů a cechů.

2/ Pracovníci, kterým byly poskytnuty OOPP, jsou povin-

ni s nimi Šetrně hospodařit a ochraňovat je před poš-

kozením, ztrátou, zničením a zneužitím. Dále jsou

povinni je běžně udržovat.

3/ Opravy, íištění, desinfekce, praní a konzervační

prostředky zajišíuje podnik na svůj náklad tak, aby

OOPP podle hygienických předpisů byly udržovány trva-

le v nezávadném stavu.

4/ Podnik je povinen poskytovat nové OOPP, jakmile pra-

covník nemůže dosavadních dále ^ou^ívat proto, že

doalo k jejich ztrátě, zničení nebo noíkození. Piitom

je podnik povinen zjisti, zda ke ztráto nebo poškoze-

ní nedošlo vinou pracovní l:aQpožadovu t podle okolností

náhradu akody. Převzal-li pracovník OOPP ne ;,íaemné

potvrzení, odpovídá podniku ze iik >du apůaobenou jeho

ztrátou, pokud neprokáže, že äkodu ne^cvinil. Pracov-

ník hradí sleodu, leterá odpovídá zůstatkové hodnotě
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OOPP.
5/ Vedoucí pracovník přícluaného útvcru je povinen zc-

j i ^ t i t , aby poškozené OOPP byly vysazeny protolcolárn...
6/ Zaniknou-li podr.únky . ro vybavení pracovníka OOPP, je

pracovní': povinen ae vrát i t ve stava odpovídajícímu
;,ri.-.:. venému opotrebení. Iíevrátí-li pracovník přidale-
nó OOřr, jí. .ovincn ziaplrjtit nálir-du ve výui zůstat-
kové hodnoty.

7/' OOPP prrcovník nevrací v případech, kdy
r../ i.:.l.: Ice .i!:ončen.' pracovního poaěru úinrtí i, odcho-

dem do starobního důchodu nebi invalidního důchodu
o/ pi'estal-li pr- covník vykonav, t práci pro jejíž

vj"kon .au byly OOPP poskytnuty z důvodů možnosti
nákazy nakažlivou chorobou nebo jejich opětovným
poui:itín jinou osobou by mohlo dojít k nákaze
n ka^livou chorobou.

8/ V mimořádný cli případech bude přidělování OOPP řešeno
operativně za spolupráce odpovědných pracovníků, kte-
ř í budou i í d i t činnost pracovníků a stanoví opotřebe-
né OOPP.

9/ Siaténí oděvíi zajištuje OILS. Vedoucí odboru, cechu
q oddělení stanoví ve cpolupráci s OHS systém dodává-
ní a odbéru aatů a prádla, 0H5 stejným zp .sobem za-
bezpečí čiííteaí pracovních obleků, které se používají
v zóna čisté montáže.

10/ Ochrann' pracovní pomůcky používané v kontrolovaném
pásmu /odevy e. prádlo/ budou čištěny a pou.ívány
podle pokyni' pracovníku dozimetrie.

11/ Jíři odchodu pracovníka z organizace a při zmuně fun-
kce nebo pracoTHiího zařazení vrátí pracovník vyčiště-
né OOPř do výdejny odboru realizace údržby.

12/ Úseky k.p. KDU předloží dobořu MTZ nejpozději do
31.3. každého roku požadavky na OOPP na př í š t í rok.
Požadavky na OOPP musí obsahovat počty jednotlivých
druhu, přesnou specifikaci jednotlivých druhů podle
katrlogu OOPP, specifikaci velikostí ro muže a ženy
u příslušných OOPP.

25



5/5 A 9

13/ OOPP pořizované a poskytované pracovníkům podniku

v rámci seznamu uvedeného v příloze této směrnice,

jsou hrazeny a jdou k tíži nákladů na hospodářskou

činnost.

14/ Odbor UTZ odpovídá za včasné hlásení nadlimitních od-

běrů OOPP materiálové účtárně. Jde o čerpání OOPP,

které náš podnik nakoupí nad stanovený limit GR ČEX,

15/ Vedoucí jednotlivých úseků zabezpečí přehlednou evide

ci o plánování a zásobování OOPP a odpovídají za ve-

dení osobních karet pracovníků ae záznamy o odberu

OOPP.

16/ Pii ztrátě OOPP nebo předčasné ztrátě funkce příslušn

OOPP sepíše příulušný odpovědný vedoucí likvidační

protokol /poškozenku/, na jeho. základě určená komise

potvrdí oprávněnost likvidace OOPP a doporučí čerpání

další. Komisi určí vedoucí odboru, cechu /nejnéno

3-člennou/-

17/ Vedoucí pracovi-íci jednotlivých úseků jsou povinni

evidovat náklady na OOPP a zajistit, aby v ročních

ekonomických rozborech bylo hodnoceno hospodaření

s nimi.

18/ Oddelení bezpečnosti práce a komise OBP při ZV ROH

prověří dodržování zásad pro poskytování OOPP a za-

bezpečí projednání výsledků prověrek v. přijatých

opatření nv. všech řídících úrovních.

19/ Součástí přílohy této směrnice je "seznam OOPP pro

případ provozn.'. havárie". Této je nedotknutelná zá-

soba, která bude v pravidelných intervalech obměňová-

na. Za hospodaření s ní je odpovodný odoor dozimetrie

který rovnuž 3tanoví intervr.l výměny nedotknutelné

zásob;/.
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Příloha 5. 6

PŘEHLED LHŮT A SEZNAM PROFESÍ PODLÉHAJÍCÍCH PRAVIDELNÝM

LÉKAŘSKÝM PROHLÍDKÁM DLE SMĚRNICE MINISTERSTVA ZDRAVOT-

NICTVÍ 49/67 VE ZNĚNÍ SMĚRNICE č. 17/70

lx za rok

riziková pracoviště ohrožující chorobami z povolání

- vlečkaři nad 60 let /lékař ČSD/

- řidiči z povolání nad 50 let

- požárníci z povolání

- pracující ve výšce nad 10 m starší 50 let

- učni

- pracující v rozvodnách 400 kV

za 2 roky
riziková pracoviště ohrožující duševní chorobou /určí

hygienik/

- vlečkaři nad 40 let do 60 let

- řidiči z povolání do 50 let

- svářeči

- v kantýně

- v kuchyni

za 3 roky

riziková pracoviště ohrožující zvýšeným nebezpečím úra-

zů /dle hygienika/

obsluha stavebních strojů

- opraváři motorových jeřábů

- jeřábníci

- vazači

- řidiči výtahů

- obsluha transportního zařízení

- obsluha zásobníků sypkých hmot

- obsluha a údržba kotlů TG, napajecek a tlakových nádob
stabil.

- obsluha a údržba zařízení

- pracující ve výšce nad 10 mladší 50 let

- řadoví pracovníci nad 50 let

- vleckaři nad 40 let do 60 let /lékař CSD/
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za 4 roky

- vlečkaři do 40 let /lékař GSD/

za 5 roků

- řadoví pracovníci do 50 let

dle určeni hygienika

- pracovníci v kantýně, kuchyni/ výdejně jídel, zařízení

pro děti, v hromadných ubytovnách

- pracovníci chem. služby a vodního hospodářství při práci

s jedy.
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Příloha č. 7

SEZNAM VYBRANÝCH PRACOVIŠŤ A PRACÍ V k. p. EDU ZAKÁZANÝCH

ŽENÁM, TČHOTNÝM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE

PO PORODU A MLADISTVÝM

Příloha je vypracována na základě výnosu č. 1 ÚSE z roku

1968, příkazu GŘ č. 22/73 a usnesení vlády ČSSR č. 266/76.

Ženám jsou zakázány tyto práce;

1. Práce s pneumat. nářadím /pneumat. klad. sekáče apod./

2. Práce s přenos, ručními motorovými pilami

3. Manipulace s impregnovanými sloupy

4. Natírání suříkem a barvami obsahujícími bělobu olovnatou
a sirník olovnatý

5. Zdvihání a doprava břemen:

- nad 15 kg pri ručním zdvihání a přenášení

- nad 50 kg při dopravě na ručním kolečku

- nad 1O0 kg při ruční dopravě na dvoukolovém vozíku

- nad 115 kg při ruční dopravě na čtyřkolovém vozíku

- nad 600 kg při dopravě kolejové.

Výjimka může být udělena jen při ručním občasném zdvihá-

ní a přenášení břemen nad 15 kg. Výjimka se nevztahuje

na břemena neskladná.

6. Práce s nastřelovacími přístroji a palnými lisy

7. Čištění kotlů od strusky a čištění mazutových kotlů

8. Svářečské práce v průtlačných kotlích.

Těhotným ženám a matkám do konce 9. měsíce po porodu jsou

zakázány tyto práce;

1. Ruční broušení na bruskách

2. Řízení všech dopravních prostředků

3. Obsluha kompresorů

4. Práce topiče

5. Práce v kotelnách

6. Veškeré práce na desinfekci

7. Obsluha vtokového zařízení ve vodních elektrárnách

8. Práce v kabelových Šachtách

9. Rozmnožování světlotiskem a ormigem jako stálá práce

10. Nakládka a vykládka škváry a popela
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11. Práce v kalovnách

12. Opalování základních barev

13. Stříkání syntetickými nátěrovými hmotami

14. Práce s louhy /i se rtutí jako trvalá práce/

15. Natírání olovnatými a asfaltovými barvami a laky

16. Stříkání nitrolaky a acetonovými barvami

17. Svářečské práce obi. a plamenem

18. Práce s organickými rozpouštědly

19. Práce fyzicky namáhající:

- soustavné zdvihání a přenášení břemen nad 5 kg

- občas zvedání a přenášení břemen nad 10 kg a nesklad-
ných břemen nad 5 kg

- občasná doprava břemen nad 25 kg na ručním kolečku,
dvoukolovém a čtyřkolovém vozíku

20. Práce ve vynucených polohách, práce ve výškách

21. Práce instalatérské, práce na žebřících

22. Řízení jeřábů

23. Obsluha rozvoden, měníren a trafostanic

24. Práce vazače břemen

Mladistvým jsou zakázány tyto práce

1. Ruční broušení na bruskách, jde-li o hlavni činnost

2. Práce s přenosnými ručními motorovými pilami

3. Práce s pneumatickými vrtačkami a sbíjecími kladivy

4. Práce s nastřel. přístroji a palnými lisy

5. Obsluha kompresorů

6. Čištění kanál, stok a záchodů

7. čištění ucpaných odpadů klosetových mís a pissoirů

8. Vybírání a čištění žump a kalových jímek

9. Hubení krys a potkanů, kladení nástrah a odstraňování
uhynulých škůdců v kanálech a šachtách

10. Práce s tetrachlormetanem, benzenem, rtutí

11. Lakování olovnatými barvami, suříkem, suboxem, použi-
tí základních barev Plumbinol, Plumbinix apod.

12. Veškeré lakárenské práce stříkáním

Výjimky z bodů 1 - 1 2 jsou povoleny pro výuku a zaškolení
mladistvých v rozsahu a za podmínek stanovených učebními
osnovami schválenými ministerstvem zdravotnictví.
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13. Práce s hořlavinami I. třídy dle ČSN

14. Práce ve výškách, při stavbách, montáži a údržbě vede-
ní vysokého a velmi vysokého napětí

15. Vázání břemen pod jeřáby

16. Práce při svařování plamenem a řezání kyslíkem

17. Práce ve vnitropodnikové dopravě

18. Obsluha a opravy elektrického zařízení a vedení s na-
pětím vyšším než 100 V ss nebo 50 V st proudu, prová-
děné mladistvými do 16 let /rozumějí se práce pod na-
pětím/

19. Práce závozníka při přepravě dlouhých předmětů, hořlav

20. Bourání zdiva

Výjimky z bodů 13 - 20 jsou všeobecně povoleny pro výuku

mladistvých pod přímým dohledem odpovědného pracovníka,

a to v časovém rozsahu a za podmínek stanovených učebními

osnovami.

21. Při občasném přenášení břemen nesmějí chlapci ve věku
od 16 do 18 let přenášet břemena:

- nad 20 kg při ručním přenášení

- nad 50 kg pri přenášení na nosítkách ve dvou

- nad 100 kg při ruční přepravě na čtyřkolovém vozíku

22. Dívky ve věku od 16 do 18 let nesmějí přenášet břeme-
na:

- nad 13 kg při ručním přenášení

- nad 30 kg pri přenášení na nosítkách ve dvou

- nad 65 kg při ruční dopravě na čtyřkolovém vozíku

Cechy vypracují seznam prací, pracovišt a jmenný seznam

osob provádějících zakázané práce dle této přílohy;

pokud se takovéto na jejich pracovišti vyskytuji, kopii té

to zprávy předají každý rok do 31. března na referát BOZP

podniku. Veškeré výjimky z těchto prací i noční práce žen

m u s í být odsouhlaseny referátem BOZP.

Zvláštní ustanovení - v kontrolovaných páanooh no nejí
pracovat těhotné ženy a nátky do kóno* 9* méaíoe po po-
rodu 0

Oaoby atarií 16 let, pokud nedosáhly veku 18 lot, mohou
praoovat v kontrolovánýoh pásne oh Jan v ránei apeoiali-
cované' výuky.
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Příloha č. 8

SMĚRNICE PRO SESTAVU HAVARIJNÍHO PLÁNU

1. Za vypracování a doplňování havarijního plánu odpoví-

dají:
za koncernový podnik vedoucí organizace

na samostatných střediscích vedoucí středisek

2. Havarijní plán obsahuje:

a/ plán, z něhož jsou patrný ústupové a příjezdové ces-

ty, umístění prostředků pro likvidaci havárie, uskla

není nebezpečných látek, hlavních ovladačích orgánů

vody, plynu, elektrické energie apod.

b/ plán první pomoci /traumatologický plán/ zpracovaný

ve spolupráci se závodním zdravotnickým střediskem

c/ požární a hasební plán

d/ seznam osob, orgánů a organizací, které je nutno po-

volat k havárii

e/ seznam osob, orgánů a organizací, které je nutno in-

formovat

f/ seznam pojítek a náhradních spojení k osobám, orgá-

nům a organizacím podle bodu d/ a e/

g/ postup při havarijním odstavení zařízení

h/ způsob vyrozumění osob v ohroženém prostoru

i/ opatření nutná k ochraně okolních objektů

3. Plán musí být nejméně jedenkrát ročně prověřen a dopl-

něn.

4. Plán musí být uložen na několika vhodných místech a

o obsahu a umístění musí být informováni všichni pra-

covníci organizace i cizích organizací dočasně ve stře-

disku pracujících.

5. Jeden výtisk havarijního plánu dodají střediska na se-

kretariát podnikového ředitele a na oddělení BOZP pod-

niku.
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Příloha č. 9

OSNOVA ÚVODNÍ /VSTUPNÍ/ INSTRUKTÁŽE BEZPEČNOSTI A OCHRANY

ZDRAVÍ PŘI PRÄCI NOVÉ PŘIJATÍCH PRAC0VNÍK8

Náplň Rozvedení náplne Potrebné CSN,
předpisy apod.

1. Účel a význam
úrazové zábra-
ny

2. Organizace ří-
zení podniku,
pracoviště a
bezpečnosti
práce

Z hlediska politické-
ho a hospodářského
seznámení s vypraco-
vanou dokumentací dlou-
hodobé analýzy /úrazy/,
hygiena, nemoci z po-
volání/

dlouhodobý roz-
bor úrazovosti

organizační schéma,
podřízenost, inspek-
tor bezpečnosti prá-
ce, výrobní porady,
spolupráce, závodní
lékař, resp. příkazů
nadřízených, odvolání
při příkazu vedoucího
odporujícím bezpečnos-
ti práce, upozornění
na další instruktáže

podniková doku-
mentace
Pracovní rád
Zákoník práce
§ 132 - 138
OEG 38 0800
61. 1 - 2 7
nař. vl. č.
54/7S Sb.

3. Povinnosti pra-
covníka po
stránce bez-
pečnosti prá-
ce

4. Povinnosti
při vzniku
úrazu

5. Odškodňovaní
pracovních
úrazů

vysvětlení jednotli-
vých povinností,
vhodné oblečení,
přilby

první pomoc, hlášení,
dokumentace, drobné
úrazy, pracovní a
nepracovní úrazovost,
zvlášt proškolit
o hlášení a evidenci
neabsenčních úrazů

druhy odškodňovaní,
regresy, sankce*
pojištění pracovní-
ků

OEG 38 0800,
či. 19
Rád odpověd-
nosti

vyhl. ČÚBP č.
11O/75 Sb.,
havarijní plán
záznam o úrazu
kniha neabsenč-
ních úrazů

Zákoník práce

6. Druhy Skole-
ní a způsob
zkoušek

vysvětlení jednotli-
vých druhů školení,
zkoušky, klasifikace,
období zkoušek, roz-
sah zkoušek, vliv
zkoušek na zařazení,
povinnost zúčastňovat
se školení a zkoušek,

viz obsah
této směrnice
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Náplň Rozvedení náplně Potřebné CSN
předpisy apod.

při nepřítomnosti jméno, povinnost při
působiště, dosažitelnost, vstupu na pra-

coviště

oddělení strojní, elektro,
měření a regulace, dílny,
laboratoře, jiné objekty

popis zaříze-
ní, situační
plán

7. Seznámení
s inspek-
torem prá-
ce ROH

8. Všeobecné
seznámení
s hlavním
a pomocným
technologic-
kým zaříze-
ním závodu

9. Seznámení popis funkce, výkony září- na pracovišti
s technolo- zení, umístění, organizace dle MPP
gickým září- práce, vedoucí pracovníci,
zením, kde stroje, pobyt pod jeřáby,
pracovník bu- sváření, údržba a opra-
de pracovat vy, žerty

10. Nástup do za-
městnání a
opuštění
pracoviště

doba, místo, způsob pře- Pracovní řád
dání pracoviště, docház- místní před-
ka do zaměstnání, zdravot- pisy
ní stav /odpočatý, stříz-
livý/, práce pouze na od-
děleném pracovišti, povo-
lení nadřízeného při mi-
mořádném odchodu z praco-
viště

11. Opatření pro- kontrola, detekční tru-
ti alkoholis- bicky, sankce, vliv al-
mu koho li srnu na bezpečnost

práce, statistika

12. Způsob hlá-
šení závad

13. Poskytování
první pomo-
ci

komu a jakým způsobem
jsou závady hlášeny,
hlášení porušování bez-
pečnostních předpisů
jinými osobami, dozor
nad prací apod.

organizace, lékárničky,
závodní lékař, druhy
zranění, hlášení drob-
ných poranění, první
pomoc při zasažení el.
proudem, popálením,
opařením, zasažením ži-
ravlnami a plyny

místní předpisy
příkazy,
Pracovní řád,
Zákoník práce

OEG 38 O800
či. 9e
místní předpisy

ČSN 34 3500
instruktážní
tabulky
ČSN 44 1315
či. 63
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Potřebné CSN
předpisy apod.Náplň Rozvedení náplně

14. Působnost pra-
covní činnosti
a prostředí
na zdraví

15. Pořádek na pra-
covištích a
čistota

16. Místa se záka-
zem kouření

17. Seznámení s po-
třebnými hygie-
nickými před-
pisy

18. Přístupové a ú-
nikové cesty

19. Bezpečnostní
návěští a ta-
bulky

20. Osobní ochranné
prostředky

obecná ohrožení
zdraví a způsoby
ochrany

vliv nepořádku
na úrazovost,
způsob iíklidu,
důležitost čis-
toty, olej na
podlaze, dezin-
fekce, osvětlení

upozornění na ne-
bezpečí výbuchu
/vodili/, kanály
/metan/, kotelna,
sklady, výtahy,
kontrolované pásmo

prašnost, hlučnost, příslušné hygie-
osvětlení, klimatic- nické předpisy
ké podmínky, sociál-
ní zařízení, umístě-
ní, ochrana, vibrace

všeobecné seznámení, vnitropodnikový
důležitost, osvoje- dopravní řád
ní znalostí, požár-
ní bezpečnost

vyhl. č. 45/66
§ 40, odst. c

prováděcí před-
pisy
bezpečnostní
předpisy
požární předpisy
OEG 38 0800,
či. 9d

místní požární
předpisy

výstražná návěští,
druhy tabulek, dů-
ležitost

seznámení, ošetřo-
vání, výměna, pou-
žívání, popis jed-
notlivých druhů

ČSN 01 8010,
ČSN 01 8012,
ČSN 34 0170
ČSN 34 3510
OEG 38 0800,
či. 31 - 33

směrnice o posky
tování OOPP a
závod, směrnice
Zákoník práce
§ 135, či. 2b
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Náplň Rozvedení náplně Potřebné ČSN
předpisy apod.

21. Pracovní po-
můcky, nářadí

druhy, zkoušení,
ošetřování, pou-
žívání, bezpeč-
nost při práci

OEG 38 O8OO
či. 61 - 85

22. Komunikace a
doprava v areá-
lu závodu

kolejiště, úzkoko- vnitropodnikový
lejna drážka, cesty dopravní řád,
a silnice, návěští, vlečkový pro-
voz íky, doprava, zá- vozní řád
kazy vstupu, zledova-
tělý terén, pobyt mi-
mo pracoviště, doprav-
ní značky

23. Bezpečnost prá-
ce při zacháze-
ní s el. zař.
osobami bez
elektrotechnic-
ké kvalifikace

rozsah povinností, ško-
lení, opatření, opravy

ČSN 34 3108
č. 12 - 2O

24. Práce s el. pne-druhy nářadí, periodic- ČSN 34 3880
umatickým nářa- ké zkoušky, manipulace, ČSN 34 3881
dim bezpečnostní opatření, OEG 38 0800

opravy či. 74 - 85
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VŠEOBECNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI

- součást osnovy pro instruktáže a školení všech pracovní-

ků

1. Cestou na pracoviště a z něho bu<3 pozorný a používej

vyhrazených cest, chodníků, vchodů a východů.

2. Před započetím každé nové práce požádej mistra nebo ji-

ného přímého vedoucího o pokyny, jak bezpečně pracovat.

Při jakýchkoliv nejasnostech žádej o vysvětlení a pomoc

3. Věnuj se soustředěně práci, která ti byla vedoucím při-

kázána. Při práci se nerozptyluj a neruš ostatní.

4. Neuváděj do chodu stroj nebo zařízení, které ti bylo

svěřeno, pokud ses bezpečně nepřesvědčil, že tím neohro

žuješ sebe nebo jiného.

5. Kařdou zjištěnou závadu, která by mohla při práci ohro-

zit zdraví tvé nebo tvých spolupracovníků, okamžitě oh-

las svému vedoucímu. Zjištěné závady neopravuj sám, po-

kud k tomu nejsi oprávněn.

6. Udržuj svěřené stroje, nářadí,ochranná opatření a pomůc

ky v řádném použivatelném a spolehlivě účinkujícím sta-

vu a v čistotě, opatruj je s péčí řádného hospodáře a

dodržuj pořádek a čistotu na svém pracovišti. Vadné ná-

stroje, přístroje ?. nářadí okamžitě vyměň.

7. Dbej o správnou \ipravu pracovního oděvu a o správnou

obuv. Při práci používej předepsané osobní ochranné po-

můcky .

8. Nepožívej při zaměstnání alkoholické nápoje, ani je ne-

přinášej do podniku. Dbej, abys do zaměstnání přicházel

vidy duševně i fyzicky zcela připraven a aby mohl zdár-

ně plnit uložené úkoly.

9. Dodržuj protipožární zásady a předpisy.

10. Oznam svému dílovedoucímu neprodleně každý úraz při prá
»<. ktartf •• přihodí tobě nebo tvým spolupracovníkům.
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nejsou-li tito schopni úraz sami ohlásit. Každé zraně-

ní si dej okamžitě ošetřit v příslušné závodní ošetřov-

ně.

11. Počínej si při práci tak, abys neohrožoval život a zdra

ví své nebo svých spolupracovníků a dbej pravidel bez-

pečnosti práce. Zachovávej maximální opatrnost a vědo-

mí možného nebezpečí z vykonávané práce.

12. Ziíčastňuj se pravidelně výcviku, prováděného vedením

podniku v zájmu ochrany života a zdraví a bezpečnosti

při práci.

13. Nezdržuj se v prostorách zakázaných a vyhrazených jen

povolaným osobám, pokud k tomu nemáš potřebné povole-

ní.

14. Neobsluhuj žádný stroj nebo zařízení, jehož obsluha,uží-

vání a udržování ti nepřísluší z titulu přikázané práce

15. Význam a zásady třístupňové kontroly.
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Příloha č. 11

DŮLEŽITÉ POKYNY PRO PRACOVNÍKY CIZÍCH ORGANIZACÍ

Jméno: funkce:

organizace:

1. Před uvedením na pracoviště se musí každý cizí pracov-

ník zúčastnit vstupní instruktáže u bezpečnostního

technika závodu.

2. Při nástupu na pracoviště je povinen se zúčastnit in-

struktáže na pracovišti, kterou provádí u vedoucích

pracovníků příslušný mistr /vedoucí střediska údržby/.

3. Vedoucí montér provádí instruktáž na pracovišti svým

podřízeným pracovníkům příslušného montážního závodu.

4. Vedoucí montér je povinen se seznámit před zahájením

své činnosti v podniku EÚV se zápisy v montážním dení-

ku, které tam zapsal odpovědný pracovník z řad závodů

podniku EÚV.

5. Seznámit se s organizací a řízením na příslušném úse-

ku.

6. Seznámit se a postupovat v souladu s organizační nor-

mou bezpečnosti práce, platnou pro podnik EDU.

7. V případě zjištění úrazu je povinen informovat bez-

prostředně po tomto zjištění vedoucího střediska,

ve kterém provádí svoji činnost. Další postup při vy-

šetřování úrazu provádí za jeho přítomnosti.

8. Je povinen ihned upozornit na zjištění nedostatky

v bezpečné práci.

9. V případě potřeby použití svařovacích souprav, jeřábů

a nákladních výtahů svými podřízenými pracovníky mon-

tážního závodu je povinen předložit jejich příslušný

průkaz, opravňující k výše uvedené činnosti, mistru

příslušného oddělení podniku EÚV.
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10. Postupovat v souladu s předpisy ČSN a OEG pro přísluš-

nou činnost.

11. Bezpodmínečně dodržovat zákaz požívání alkoholických ná

pojů v prostorách EDU, dodržovat příkaz o používání

ochranných přileb.

dne
podpis

40



A 9

Příloha č. 12

OSNOVA POUČENÍ PRO EXKURZE A NÁVŠTĚVY

Podle těchto bodů provede pracovník pověřený vedením

exkurze instruktáž všech zúčastnených osob. Všichni pouče

ní občané .se podepíší na formulář k tomu určený.

1. Upozornit na provoz elektrárny s vysokými parametry,

tlak, teplota páry, vysoké napětí, ionizující záření.

2. Všechny zúčastněné osoby se musejí podrobit organizaci

a instrukcím vedoucího pracovníka.
I

3. Použití ochranné přilby při vstupu do prostorů elektrá;

ny.

4. Nebezpečí pádu předmětů seshora

5. Nebezpečí úrazu ve stísněných prostorách některých čás-

tí zařízení

6. Nebezpečí poškození oděvů, znečištění, případné roztr-

žení .

7. Nerovnosti podlah HVB, objekty pomocných systémů

8. Zákaz jakéhokoliv manipulování na zařízení včetně za-

řízení mimo provoz.

9. Zákaz vstupu do špatně osvětlených prostorů

10. Zákaz vstupu do elektrárny osobám, které před vstupem

požily alkoholické nápoje.

11. Při použití výtahu dodržovat předepsaný počet osob.

12. Nekouřit na místech, kde je to zakázáno, především

u generátoru, v okolí vodíkového hospodářství včetně

kondenzace, v prostorách kontrol, pásma a všude tam,

kde je výstražná tabulka.

13. Upozornit v kotelnách na další související 2a'kazy.

14. Upozornit na nebezpečí pádu cizího předmětu do oka,

především v prašném prostředí.
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15. Nevstupovat do prostorů, kde se provádí BO, GO.

16. Při prohlídce dozoren reaktorových bloků nezaclánět

řídicímu personálu při sledování přístrojů. Do těch-

to prostorů vstupovat v menších skupinách.

17. Zákaz dotýkání se provozovaných i neprovozovaných do-

pravníků, armatur, ventilů.
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Příloha č. 13

OSNOVA INSTRUKTÁŽE NA PRACOVIŽTI PRO PRACOVNÍKY ÚDRŽBY

A ŘÍZENÍ V PROVOZU /CÚ/

1. Seznámení s pracovištěm vlastním i přilehlým

2. Představení pracovníka spoluzaměstnancům

3. Seznámení s inspektorem OBP

4. Používání předepsaných ochranných pomůcek

5. Upozornění na zvýšené nebezpečí při pracích v provozu

- riziková pracoviště

6. Přejímání zařízení do opravy, žádanky na práci, BO, GO

a předávání

7. Zásady bezpečné práce na točivých strojích, demontáž

krytů, čištění za provozu

8. Nebezpečné zúžené a snížení profily

9. Práce na lešeních a ve výškách, přejímky lešení

10. Počínání na pracovišti tak, aby neohrozilo zdraví své

i svých spolupracovníků

11. Manipulace s břemeny, vázání břemen - zásady

12. Zákaz manipulace na zařízení bez povolení obsluhující-

ho personálu

13. Zajištění pracoviště při práci

14. Zásady pro práci na elektrickém zařízení

15. Přenosné elektrické nářadí a pracovní pomůcky - zásady

používání

16. Vydávání a vracení ochranných pomůcek - předepsaný po-

čet a doba používání

17. Zásady při čištění strojů

18. Nebezpečí při práci v kotli /kotelny/

19. Horké provozy

20. Seznámení se zásadami pro skládání odpadového materiá-

lu

21. Pořádek na pracovišti

22. Práce ve výškách a na lešení - ukládání nástrojů, ná-

řadí, zabezpečení spodních práčovišt, výstražné tabul-

ky - umístění
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23. Seznámení se způsobem zácviku

24. Zásady bezpečného stavu používaného nářadí

25. Práce v nádržích a jímkách

26. Nebezpečí otravy CO

27. Nebezpečí v místech se zvýšenou hladinou hluku - pou-

žívání ochranných pomůcek

28. Zásady pro práci na elektrickém zařízení - rozvaděče,

pojistky, jističe apod.

29. Zásady pro svařování elektrickým obloukem a plamenem

30. Povolení pro práci s otevřeným ohněm v provozu

31. Seznámení s ostatními pracovišti v provozu

32. Seznámení s úrazy, Které se přihodily na pracovištích

33. Manipulace s břemeny, doprava a zvedání břemen

34. Používání zvedacích zařízení a vázání břemen

35. Bezpečný postup při používání čistících prostředků

36. Skladování hořlavých kapalin

37. Rozmístění hasících přístrojů v provozu a v dílnách

38. Požární řád

39. První pomoc - umístění lékárniček

40. Postup při hlášení bezpečnostních závad .

41. Zásady při používání mechanizačních prostředků
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OSNOVA INSTRUKTÁŽE NA PRACOVIŠTI, PRACOVNÍCI VÝROBNÍHO

BLOKU - p r o v o z

Tato instruktáž se vztahuje na všechna pracoviště

v provozu výrobních bloků, čerpacích stanic, strojovny,

kotelny, najížděcí kotelny a vtokový objekt.

1. Seznámení s pracovištěm - vlastním a přilehlým

2. Představení pracovníka spoluzamestnancum

3. Seznámení s inspektorem OBP

4. Používání předepsaných ochranných pomůcek na pracovišti

5. Zdůraznit soustředěnost pracovníka na provoz zařízení a

informovat nadřízeného o nebezpečných stavech zařízení

6. Náhlou nevolnost hlásit včas svému představenému

7. Vzdalování z pracoviště - vymezení tohoto okruhu

8. Seznámit pracovníka s nebezpečnými místy provozu

9. Dodržování zákazu manipulace na točivých strojích

10. Počínat si na pracovišti tak, aby neohrozil sebe a své

spolupracovníky

11. Manipulace s břemeny, vázání břemen

12. Zákaz manipulace na zařízení bez příkazu

13. Seznámení s vykázanými cestami, vchody a východy - včet

ně nouzových východů

14. Likvidace nánosů ve spalovací komoře

15. Nebezpečí snížených a zúžených profilů

16. Používání ochranných pomůcek v prostorách se zvýšenou

hladinou hluku

17. Zákaz práce na elektrickém zařízení /výměny pojistek,

zap. jističů apod./, zákaz manipulace v rozvaděčích

18. Zákaz čištění strojů za provozu

19. Bezpečné postupy při odstavování a najíždění zařízení

20. Seznámení s místy pro odpadový materiál

21. Seznámení s místem uložení předpisů, výkresů a norem

pro potřeby zácviku

22. Vydávání - vracení ochranných pomůcek, seznámení s nor-

mou a limitem
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23. Seznámení se způsobem zácviku a s odpovědnou osobou

za zácvik

24. Poučení, komu a jak hlásit poruchy na elektrickém za-

řízení

25. Seznámení s rozmístěním zasicích přístrojů

26. Dbát na bezpečný stav nářadí a pracovních pomůcek

27. Práce v nádržích a jímkách - nebezpečí otravy plyny

28. Práce ve výškách

29. Svařování plamenem a elektrickým obloukem

30. Údržba parních kotlů /kotelna - Hájek/

31. Seznámení s drazy, které se přihodily na pracovišti

32. Seznámení s ostatními pracovišti, provozu - povšechně

33. Seznámení s povinnostmi a postupem při hlášení bezpeč-

nostních závad

34. Nebezpečí potřísnění kyselinami a louhem - první pomoc

35. Bezpečný postup při používání čistících prostředků
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Příloha č. 15

OSNOVA INSTRUKTÁŽE NA PRACOVIŠTI PRO PRACOVNÍKY ELEKTRO-

PROVOZ, ÚDRŽBA A PRACOVIŠTĚ OCHRAN A MĚŘENÍ

1. Seznámení s pracovištěm

2. Představení pracovníka spoluzaměstnancum

3. Seznámení s inspektorem OBP

4. Zásady správného používání ochranných pomůcek

5. Zdůraznit soustředěnost pracovníka při provádění opra

na elektrickém zařízení v provozu

6. Zákaz manipulace na zařízení bez souhlasu obsluhy

7. Význam a vystavování "B" příkazů

8. Zásady při práci na elektrickém zařízení

9. Počínat si na pracovišti tak, aby neohrozil zdraví sv<

i svých spolupracovníků

10. Postup při zajištování zařízení do opravy - žádanky

na práci

11. Nebezpečí zúžených a snížených profilů

12. Nebezpečně zúžené profily před rozvaděči - pracovní

postup

13. Práce na NV, VN, W N - zásady, vstup do prostorů to-

hoto zařízení

14. První pomoc při zásahu elektrickým proudem a popálením

15. Nebezpečí otravy CO, první pomoc

16. Práce ve výškách a na lešení - žebříky

17. Pořádek na pracovišti, výměny žárovek v provozu

18. Práce na zařízení pod napětím

19. Práce v prostoru vodíkového hospodářství

20. Seznámení se způsobem zácviku a odpovědné osoby

za zácvik

21. Zásady bezpečné práce na točivých strojích, vrtačkách

bruskách apod.

22. Zásady pro práci se svářecími soupravami

23. Používání napětí 220 a 24 V

24. Zásady bezpečného stavu nářadí a pracovních pomůcek

- zkoušečky
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25. Vydávání a vracení ochranných pomůcek, seznámení s nor

mou

26. Zásady pro pracoviště, kde se pracuje pod napětím

27. Používání elektrických přenosných spotřebičů

28. Zákaz samostatné práce před zkouškami na elektrickém

zařízení

29. Manipulace s břemeny, vázání břemen a používání zve-

dacích zařízení

30. Práce ve dnech pracovního klidu a v noci - ohlášení

se u vedoucího - SI, mistra apod.

31. Seznámit se s rozmístěním hasících přístrojů

32. Význam a používání manipulačních příkazů

33. Používání přikázaných vchodů a východů včetně cest

34. Povinnost hlášení nevolnosti pracovníka

35. Práce v rozvodnách

36. Používané výstražné tabule

37. Zákaz uvádění zařízení do provozu bez ochranných kry-

tů
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Příloha č. 16

OSNOVA INSTRUKTÁŽE NA PRACOVIŠTI tJDRŽBA ZAUHLOVÁNÍ

1. Seznámeni s pracovištěm vlastním i přilehlým

2. Představení pracovníka spoluzaměstnancům

3. Seznámení s inspektorem OBP

4. Používání předepsaných pomůcek na pracovišti

5. Seznámení s nebezpečnými místy provozu zauhlování

6. Dodržování zákazu manipulace na točivých strojích

za provozu

7. Způsob zajištění zařízení do opravy - postup

8. Převzetí zařízení do opravy - žádanky na práci

9. Zákaz manipulace na zařízení patřícím provozu

10. Používání elektrických spotřebičů a nářadí 220 - 24 V

11. Práce na obráběcích strojích, bruskách a vrtačkách, bez

pečnostní předpisy

12. Pásové dopravníky

13. Nebezpečí CO - hoření paliva

14. Zákaz čištění strojů za provozu - zvlášř upozornit

na pásové dopravníky

15. Seznámení s místy na odpadový materiál

16. Ukládání a manipulace s čistícími prostředky

17. Manipulace s vázacími prostředky

18. Manipulace s břemeny, vázání břemen

19. Seznámení s vykázanými cestami, vchody a východy - nou-

zové východy

20. Seznámení s místem uložení předpisů a výkresů a norem

pro potřeby zácviku

21. Dbát na bezpečný stav nářadí a pomůcek

22. Počínat si na pracovišti tak, aby neohrozil zdraví své

a svých spolupracovníků

23. Nebezpečí zúžených a snížených profilů

24. Vydávání a vracení ochranných pomůcek, seznámení s nor-

mou a limitem

25. Práce v jímkách a kanálech

26. Seznámení s ostatními pracovišti provozu - povšechně
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27. Seznámení s postupem při hlášení bezpečnostních závad

a úrazů

28. Bezpečný postup při svařování - povolení při práci

s otevřeným ohněm

29. Seznámení se způsobem zácviku a s osobou určenou k zá-

cviku - patronát

30. Rozmístění hasících přístrojů, požární řád
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Příloha č. 17

OSNOVA INSTRUKTÁŽE NA PRACOVIŠTI PRO PRACOVNÍKY ZAUHLOVÁ-

NI - PROVOZ

1. Seznámení s pracovištěm - vlastním a přilehlým

2. Představení pracovníka spoluzaměstnancům

3. Seznámení s inspektorem OBP

4. Používání předepsaných ochranných pomůcek

5. Zdůraznit soustředěnost na provoz zařízení a informo-
vat nadřízeného o nebezpečných stavech zařízení

6. Náhlou nevolnost hlásit svému nadřízenému

7. Seznámit pracovníka s nebezpečnými místy provozu - pra
coviště

8. Seznámit pracovníka s vykázanými vchody a východy - po
hyb na pracovišti

9. Postup při najíždění zařízení, především pásových do-
pravníků - blokády

10. Zákaz čištění strojů - pásových dopravníků - za provo-
zu

11. Kontrola zařízení - bezpečnostní opatření

12. Nebezpečí snížených a zúžených profilů

13. Práce v zásobníku surového paliva

14. Zakládání skládky

15. Cesty paliva - blokáda pasů

16. Pořádek a čistota na pracovišti

17. Likvidace závalů

18. Provoz s vlhkým - mokrým - palivem

19. Zákaz přelézání pásů - ochranné kryty, zábradlí, os-
větlení

20. Rozmístění hasících přístrojů, protipožární zařízení,
požární řád

21. Bezpečná manipulace u vzorkovačů paliva, odlučovače
kovů - magnety

22. Rozdělení kontroly, pásy, přesýpací stanice, pohony,
vyhrnovací vozíky a další speciální stroje, bezpečný
způsob obsluhy

23. Předávání pracoviště a přebírání - provozní deníky

24. Seznámení s místem uložení předpisů, výkresů a norem
pro potřebu zácviku

25. Vydávání a vrácení ochranných pomůcek, seznámení s ná-
roky a limitem

26. Zajištění pracoviště - zařízení do opravy
27. Seznámení s úrazy, které se přihodily na pracovišti,

nebezpečí vzniku úrazů
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28. Nebezpečí otravy CO, první pomoc, prevence

29. Mimořádné stavy, způsob likvidace, organizace

30. Dbát na bezpečný stav nářadí a pracovních pomůcek
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Příloha č. 18

OSNOVA INSTRUKTÁŽE NA PRACOVIŠTI PRO PRACOVNÍKY CECHU CHE-

MIE, PRACOVNÍKY CHEMICKÝCH LABORATOŘÍ A PROVOZNÍ CHEMIKY

1. Seznámení s pracovištěm

2. Představení pracovníka spoluzaměstnancům

3. Seznámení s inspektorem OBP

4. Používání předepsaných ochranných pomůcek
5. Zásady bezpečné práce v laboratořích /žíraviny, zdraví

škodlivé látky/

6. Manipulace s elektrickými spotřebiči

7. První pomoc při zasažení těla a očí louhem, kyselinou

8. Povinnosti při opuštění pracoviště

9. Zásady při práci s jedy, organizace vydávání a vlastní
práce

10. Práce s hořlavinami a organickými rozpustidly

11. Vzorkování vod provozu, vymezená místa

12. Vykázané vchody, východy a cesty

13. Zásady bezpečné práce a manipulace s láhvemi na stla-
čený plyn

14. Vzorkování oleje - bezpečnostní zásady

15. Vzorkování a měření ovzduší - vodík, vodíkové hospo-
dářství

16. Seznámení s provozem elektrárny - obecně

17. Lékárničky první pomoci - rozmístění

18. Otrava CO a ostatními jedovatými plyny

19. Seznámení se základními bezpečnostními předpisy
pro práci v laboratořích

20. Zásady při práci s elektrickým přenosným nářadím

21. Rozmístění hasících přístrojů

22. Odvětvovací zařízení

23. Udržování pořádku na pracovišti

24. Umístění ampulek amylnitritu
25. Pohyb po vnitropodnikových komunikacích a vlečce

26. Nebezpečné snížené a zúžené profily v provozu

27. Nebezpečí zvýšené hladiny hluku v některých provozech
- ochranné pomůcky

28. Seznámení s požárním řádem

29. Seznámení s úrazy, které se přihodily v oboru, a
ostatní

30. Seznámení s postupem při hlášení bezpečnostních závad
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Příloha č. 19

OSNOVA INSTRUKTÁŽE NA PRACOVIŠTI PRO PRACOVNÍKY MaR - ME-

CHANIKY, RTUŤAŘE

1. Seznámení s pracovištěm - vlastním i přilehlým

2. Představení pracovníka spoluzaměstnancům

3. Seznámení s inspektorem OBP

4. Používání ochranných pomůcek na pracovišti

5. Povinnosti informovat nadřízeného o zjištěných nebez-
pečných stavech

6. Seznámení pracovníka s nebezpečnými místy v provozu

7. Používání přikázaných vchodů a východů

8. Zákaz dálkového ovládání pohonů bez předchozího souhla
su pracovních obsluh

9. Postup - zásady při práci na elektrickém zařízení

10. Obsluha jeřábů a vázání břemen, nákladní výtahy

11. Nebezpečí při práci se rtutí - dodržování bezpečných
zásad

12. Zásady při používání elektrického přenosného nářadí

13. Ukládání čistícího materiálu

14. Vydávání a vracení ochranných pomůcek

15. Seznámení se způsobem zácviku a s osobou odpovědnou
za zácvik

16. Dodržovat bezpečný postup při práci na točivých stro-
jích

17. Zásady při provádění oprav na elektrickém zařízení

18. Používání ochranných pomůcek v prostorách se zvýšenou
hladinou hluku

19. Dbát na bezpečný stav nářadí a pracovních pomůcek

20. Seznámení s místem uložení spol. předpisů, výkresů a
norem pro účely zácviku

21. Vydávání a vracení ochranných pomůcek, norma na pracov-
níka, doba použití

22. Bezpečná práce - brusky, soustruhy - vrtačky - svářecí
soupravy

23. Práce ve výškách

24. Seznámení s úrazy, které se přihodily na tomto odděle-
ní a ostatní

25. Žádanky na práci
26. Dodržování zásad při práci v blízkosti vodíkového hos-

podářství

27. Práce s otevřeným ohněm v provozu

23. Věnovat se soustředěně přikázané, zejména obtížné a
rizikové práci
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29. Seznámení s rozmístěním hasících přístrojů

30. Lékárničky první pomoci - první pomoc všeobecně

31. Požární řád

32. Otravy CO a jinými plyny - zásady prevence

33. Nebezpečné snížení a zúžené profily
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Příloha č. 2O

OSNOVA INSTRUKTÁŽE NA PRACOVIŠTI PRO PRACOVNÍKY DÍLEN

ZAUHLOVŽNf

1. Seznámení s pracovištěm

2. Představení pracovníka spoluzaměstnancům

3. Seznámení s inspektorem OBP

4. Pohyb na skládce paliva

5. Práce s autogenem a elektrickou svářečkou

6. Používání předepsaných ochranných pomůcek

7. Zásady při používání elektrického přenosného nářadí

8. Seznámení pracovníka s nebezpečnými místy provozu

9. Zúžené a snížené profily

10. Používání zvedacího zařízení a vázání břemen

11- Přeprava těžkých břemen

12. Práce na strojích - bezpečný postup

13. Používání dopravních prostředků

14. Seznámení s vykázanými bezpečnými vchody a východy

15. Opravy elektrického nářadí a elektrického zařízení,

zásady, kdo smí toto opravovat

16. Vydávání a přidělování ochranných pomůcek, doba použi-
tí

17. Zásady při práci - pásová doprava, paliva - opravy

18. Provoz pásových strojů

19. Seznámení s rozmístěním hasících přístrojů

20. Hasící zařízení na zauhlování - požární řád

21. Zajištění zvednutého nářadí

22. Manipulace s čistícími prostředky

23. Nebezpečí otravy CO a ostatními plyny - první pomoc

24. Zásady při práci na bruskách, vrtačkách a ostatních
točivých strojích

25. První pomoc při úrazu - rozmístění lékárniček

26. Zákaz zdržování se v nebezpečných prostorách - výstraž
né tabulky

27. Správná dprava oděvů při práci

28. Zákaz uvádění zařízení do chodu, které není pracovní-
kovi svěřeno

29. Seznámení s nebezpečnými pracovními postupy
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Příloha c. 21

OSNOVA INSTRUKTÁŽE NA PRACOVIŠTI PRO PRACOVNÍKY KOLEJOVÉ

DOPRAVY, MAZAČKY, POCHQZKŽŘE APOD.

1. Seznámení s pracovištěm - vlastním i přilehlým

2. Představení pracovníka spoluzaměstnancůra

3. Seznámení s inspektorem OBP

4. Používání předepsaných ochranných pomůcek

5. Zdůraznit soustředěnost pracovníka při pohybu na ko-
lejišti vlečky

6. Hlásit okamžitě náhlou nevolnost svému představenému

7. Seznámit pracovníka s nebezpečnými místy vlečky - zú-
žené profily

8. Rampy, návěstidla na vlečce, význam pro posun a vlaky

9. Zařízení vlečky, účel, řízení provozu

10. Číslování kolejí, výhybek, jejich obsluha, označení
místně stavěných výměn, centrálně stavěných výměn

11. Pohyb v kolejišti, chůze po trati, na pracoviště

12. Provozní řád vlečky - seznámení

13. Přecházení vozů, prohlídka

14. Práce za tmy v kolejišti

15. Pracovní přestávky

16. Povinnost hlásit každé opuštění pracoviště

17. Zákaz kouření a otevřeného světla u otvorů cisteren,
nápisy na vozech s kyselinami

18. Zabezpečení pracoviště na trati

19. Postupné probrat předpis D 1, D 2, Op 16

20. Vydávání a vracení ochranných pomůcek, seznámení s nor
mou a 1imi tem

21. Manipulace s břemeny, skládání a nakládání

22. Protipožární opatření, hydranty, hlásiče,hasicí pří-
stroje - rozmístění

23. Seznámení s postupem hlášení bezpečnostních závad a
Srazů

24. Seznámení s ostatními provozy elektrárny - povšechně
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Příloha č. 22

OSNOVA INSTRUKTÁŽE NA PRACOVIŠTI PRO PRACOVNÍKY STROJNÍCH,

TRUHLÁŘSKÝCH, ÚDRŽBÁRSKYCH I VŠECH OSTATNÍCH DÍLEN

1. Seznámení s pracovištěm

2. Představení pracovníka spoluzaměstnancům

3. Seznámení s inspektorem OBP

4. Používání předepsaných ochranných pomůcek na pracoviš-
tích

5. Zdůraznit soustředěnost pracovníků při práci na obrábě
cích strojích

6. Bezpečné upnutí oděvů při práci na soustruhu, vrtačkác
a ostatních obráběcích strojích

7. Dodržování zásad při manipulaci a opravách na elektric
kých spotřebičích

8. Pohyb pracovníků v prostorách provozu

9. Počínat si při práci tak, aby neohrozil sebe i své
spolupracovníky

10. Zásady při manipulaci s elektrickými spotřebiči

11. Manipulace s jeřábem, vázání břemen

12. Seznámit pracovníka s nebezpečnými místy v provozu

13. Ukládání odpadového materiálu

14. Práce s ručním nářadím

15. Seznámení s vykázanými cestami, východy a vchody

16. Seznámení s ostatními pracovišti provozu - povšechně

17. Dodržování zásad při stavbě lešení - přejímka, ukládá-
ní materiálu

18. Pořádek na pracovišti

19. Zásady u jednotlivých profesí podle norem

20. Rozmístění hasicích přístrojů

21. Práce na strojích

22. Požární řád

23. Práce s autogenem a elektrickou svářečkou

24. Zásady při práci s přenosným elektrickým nářadím

25. Respektování a umístění výstražných nápisů

26. Práce v kotli - oprava

27. Seznámení s úrazy, které se přihodily na pracovišti

28. První pomoc při úrazu
29. Zajištění pracoviště - předávání do opravy

30. Zádanky na práci
31. Disciplína a pohyb ve strojních dílnách
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Příloha č. 23

OSNOVA INSTRUKTÁŽE NA PRACOVIŠTI PRO PRACOVNÍKY V PODNIKO-

VĚ DOPRAVĚ - ŘIDIČE, PRACOVNÍKY GARÁŽÍ APQD.

1. Seznámení s pracovištěm

2. Představení pracovníka spoluzaměstnancum

3. Seznámení s inspektorem OBP

4. Používání předepsaných ochranných pomůcek

5. Zásady při provozu silničních vozidel

6. Práce s elektrickým přenosným nářadím

7. Dodržování zásad při opravách na elektrickém zařízení

8. Práce se svářecí soupravou

9. Zajištění a doprava nákladu na vozidle - téžké - roz-
měrné náklady

10. Přeprava nebezpečného nákladu

11. Garážování vozidel, odstavné plochy

12. Zásady při provozu se zvedacím zařízením

13. Práce na elektrických strojích v dílně - bezpečný po-
stup

14. První pomoc při úrazu

15. Školení a zkoušky

16. Nabíjení akumulátoru - ochranné pomůcky, manipulace

17. Seznámení s úrazy, které se staly u zaměstnanců úseku
a na ostatních pracovištích

18. Huštění pneumatik - bezpečné zásady

19. Ohřev motoru samodujnou lampou

20. Montážní jámy

21. Připojování a odpojování přívěsů

22. Couvání a zajištění vozidel

23. Účast závozníků při provozu

24. Doprava osob - hromadná

25. Seznámení s vyhláškou č. 87/71 Sb.

26. Pracovní podmínky řidiče

27. Údržba vozidel
28. Seznámení pracovníka s nebezpečnými místy v provozu

29. Nebezpečí otravy CO, první pomoc

30. Rozmístění hasicích prostředků

31. Skladování hořlavých kapalin
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Příloha č. 24

OSNOVA INSTRUKTÁŽE NA PRACOVIŠTI PRO PRACOVNÍKY SKLA D S

1. Seznámení s pracovištěm

2. Predstavení pracovníka spoluzaroěstnancům

3. Seznámení s inspektorem OBP

4. Používání předepsaných ochranných pomůcek

5. Seznámení pracovníka s ostatními místy v objektu
elektrárny - povšechné

6. Počínat si na pracovišti tak, aby neohrozil sebe i
své spolupracovníky

7. Manipulace s břemeny, vázání břemen, používání zveda-
cích zařízení

8. Bezpečná manipulace s materiálem na policích

9. Ukládání sypkého materiálu - vrstvení

10. Skladování hořlavého materiálu - zásady bezpečnosti

11. Zásady skládání kulatého materiálu - vrstvení

12. Používání a vracení ochranných pomůcek

13. Zásady používání mechanizačních prostředků /paletiza-
ce/

14. Doprava břemen

15. Nebezpečí při manipulaci s obaly od kyselin, louhu
a pod.

16. Ukládání - skladování materiálu na volném prostranstv

17. Seznámení pracovníků s úrazy, které se přihodily na od-
dělení a ostatní

18. Zásady při používání přenosného elektrického nářadí

19. Rozmístění hasicích přístrojů

20. Zákaz oprav na elektrickém zařízení

21. Nepřípustné práce pro ženy

22. Požární řád - požární zásady

23. Používání přikázaných vchodů a východů - cest

24. Postup při hlášení bezpečnostních závad

25. Zákaz obsluhy strojů, které pracovníkovi nepřislušej í

26. Výklad normy OEG 38 0800, hlava VI, či. 321 - 390

27. Zásady při pobytu v prostorách provozu

28. Skladování stlačeného plynu v kovových lahvích
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Příloha č. 25

OSNOVA INSTRUKTÁŽE NA PRACOVIŠTI PRO PRACOVNÍKY POMOCNÝCH

PROVOz8 A VŠECH OSTATNÍCH PRACOVNÍK8 V PROVOZU

1. Seznámení s pracovištěm

2. Představení pracovníka spoluzamestnancum

3. Seznámení s inspektorem OBP

4. Zásady používání předepsaných ochranných pomůcek

5. Bezpečné používání dezinfekčních prostředků

6. Nebezpečí otravy CO

7. Manipulace s břemeny

8. Seznámení pracovníka s nebezpečnými místy pracoviště

9. Zásady chování pracovníka v provozu s ohledem na ne-
bezpečné zařízení - vodíkové, olejové hospodářství

10. Dbát na bezpečný stav nářadí a pracovních pomůcek

11. Zásady při používání elektrického přenosného nářadí
a pracovních pomůcek

12. Nebezpečí snížených a ztížených profilů

13. Seznámení s vykázanými vchody, východy a cestami

14. Počínat si tak, aby neohrozil zdraví své a svých spc
lupracovníků

15. Používat ochranných pomůcek v prostorách s nebezpeč-
ně zvýšenou hladinou hluku

16. Zákaz manipulace na zařízení, které nepodléhá pra-
covníkovi

17. Ukládání odpadového materiálu

18. Postup při hlášení bezpečnostních závad

19. Postup, komu a jak hlásit poruchu na elektrickém za-
řízení

20. Rozmístění hasicích přístrojů

21. Seznámení s požárním řádem

22. Nebezpečí otravy CO, ochrana proti prachu

23. Nepřípustné práce pro ženy
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Příloha 26 o

OCHRANNĚ A PRACOVNÍ PJMQCKŽ. rtÁRADÍ A ZAŘÍZENÍ UŽÍVANÉ
V ko Po EDU, PODLÉHAJÍCÍ PERIODICKÝM REVIZÍM A PROHLÍDKA}
PODLE PŘÍSLUŠNÝCH NOREM A VYHLÁŠEK SE ZÁZNAMEM V REVIZNÍ

KNIZE

Předmět Revizní lhů-
ta měsíce

Prohlídka
měsíce

Norma
(*SN)

lo Dielo rukavice

2c. Zkoušečky napětí
vn a vvn

3 o Fázovací souprava

4o Zkratovací souprava

5o Manipulační tyče

- měřicí tyče na izolo
vvn

- vypínací tyče vn

- pojistkov4 kleště vn

6. Přemistovací hák

7 o Ochranný pás

8. Žebříky

9c DZ 12 (13) přívěsný
žebře

12

24

24

24
24

24
12 (600 kp)

12 (30 kp)

83 2385

35 9736

38 1982

ON 35 970

35 9702

35 9702

ON 44 300

83 2611
33 9SO2

(03,04,05

12 (340 kp) dle de- 38 9R15
niku
přivře c
Žebře

10o Stúpadlá
11. Motorové vozíky

12o Úehytná lana vč<,
lan skládos trojí

15o Přídavná lana
14e Vázací prostředxy

15 o Vetřelav.QCÍ pří-
stroje

6 (180 kp)

dle doprav-
ního řádu

12

6

12 (výrobce
nebo pověřené
o.ravna, teehru
kontrol.:sP s:«íF

35 9710

26 8805
dopravní
řéd

83 2612

83 2612

24 0144

Výnos
17/1975
CUE? a

d

62



_„ , ». Hevizni lhu-
-předm§t ta mísíce

16o Tlakové nádob;z
stabilní
a) vnější revize 1 rok

b) vnitřní revize 3 roky

e) tlaková zkouška 9 let

17o i-řenosné el0nářadí třída použo
I* třídy '.vrtačky, 3-1
brusky, pájky, pro- třída použo
dlužovací š ň Iry) 1-3

třída použo
2-2

1S« Přenosné elo nářa- třída použo
dí IIo třídy 1-4

třída použo
2-3
třída pcužo
3-1

19o Hromosvody

a) průmysl o prostory
s nebezpopožéru 2 roky

b) prunu prostory
mimo a; 5 rok'5

c) distribuční
sklady 4 roky

d) rekreační stře-
diska 2 roky

e) zděné obytné a
kancelářské bu-
dovy 5 rokA

f) prózatimní zaří-
*ení (staveniště) 0,5 roku

g) maringotky, po-
jízdné dílny apodo -

20. Elektrické zařízení

a) prostory s nebez-
peče požáru 2 roky

b) průmyslové proa-
tory (mimo a) 3 roky

e) distribuSnl sklady 2 roky

d) rekreační středis-
ka Z roky

rrotilídks Norsa
aížslcé ÍCSIO

6? 0312

69 0012

vyhločo
55/60 Sbo

34 3880

34 3881

34 3800

34 3800
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ťřť

21.

22„

23 o

24.

25.

26,

, s + Revizní lhů- Prohlídka
- a m e t ta (měsíce) (měsíce)

e) zděné obytné
a kancelářské
budovy

f) prozatímní za-
řízení (stave-
niště)

g) maringotky, po-
jízdné dílny

Vysokozdvižná plo-
Sim. iVPT 2.J, I.J'T 27

^obilní a ven<ovní
jeřáby

Ostatní jeřáby
(zdvíhadla)

Montolávky, místky,
sedačky

Plynová zařízení

Elektrospotřebiče
s pohyblivým pří-
vodem
vařiče, ledničky,
stolní lampy, po-
CltaSky, ísítovy
zdroj) ventilátory
apodo

5 roků

0,5 roku

1 rok

1 rok

1 rok

1-4 roky

1

1 rok

2 roky

Norma
(ČSN)

34 3800

27 5004

27 0142

27 0142

IEG 38 030<

Vyhl.
151/68
CUBir

zod;.ov í da-
jí vedoucí
odborů a
oddělení
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PSEHL£D PROFESÍ, U

Prilolia

i.ICH2 t-E PROVÄDSJI

DLE ZVLÁ0T1.ÍCH PftSDPIoÔ

Profese

svářeč plane nem

svářeč obloukem

svářeč eloOdporem

svářeč ocelokon-
strukcí
topič
řidič motor.vozí-
ků

jeřábník a vazač

obráběč na stro-
ji na kov
elektrikář

laborant

obsluha řetěz,
pilo
obsluha dřevoob-
rábo strojů

obsluha tlak.nédob

pracovník se rtutí

řidiči z povolání
a pracovníci v do-
pravě
obsluha staveb.
strojů

pracovník s ra-
dioakt.látkami
vatřelovač

pracovník na vle6-
ce
obsluha zásobníku

le&enář

Kvalifikace
dle

CSi\ 05 0610

!SN 05 0630

CSN 05 650

ČSN 05 0710

ČSN 07 0710

ČSN 25 8805

ČSN 27 GH3

CSN 20 0700

vyhlo 50/78
ČSN 34 3500

seznámení s
CSN 01 8003

ČSN 49 6109

CSN 49 6110

ČSN 69 0012

OPE 34 3698

vyhl. 88/80 Sb.
vyhl. 94/72 Sb.

vyhl. 77/65 Sb.

CSN 34 1730
výnos CUBP
17/75 tf.V.CSR
předpisy CSD

vyhl.22/76 -b.
s tav.předpis
B1-B6

ale
ne

člo

51.
Člo

člo

člo

ČI.

51.

člo

51.

51.

Člo

51o

51.
§
§

51.

S

27.

OPALOVACÍ ZKOUokY

iiicovaci zkoušky
uvede- v období

normy

9
3

29

223

36

121

110

2

34

53

70
8

28 1
Q 2

1

15

17

2 roky

2 roky

2 roky

2 roky

3 roky

1 rok

sttnoví
organ.

1 rok

3 roky
1 rok

1 rok

1 rok

1 rok
2 roky

rok-opak.
roky-zk.
rok

1 rok

občas

2 roky

1 rok

1 rok
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Příloha 28o

POKYNY K PROVÄDÉNf KOMPLEXNÍCH VEŘEJNÝCH PROVĚREK

1. Organizátorem komplexních veřejných prověrek je vedoucí
organizace, který rovněž odpovídá za jejich řádné prove-
dení.

2. K zabezpečení správného průběhu stanoví vedoucí organi-
zace v dohodě s příslušným orgánem ROH vedoucího prověr-
ky. Vedoucím prověrky musí být vedoucí pracovník organi-
zace nebo vedoucí závodu, který v dohodě se základní or-
ganizací ROH jmenuje členy prověrkové komise. Podle potře
by se určí dílčí prověrková komise.

3. Vedoucí organizace stanoví v dohodě s podnikovým výborem
ROH podrobnější náplň prověrky. Vyšší hospodářské orgány
v případě potřeby stanoví hlavní směry komplexní veřejné
prověrky.

4. K účasti na prověrce zve vedoucí organizace i nadřízené
orgány, vyšší odborové orgány, zdravotnické orgány a spo-
lečenské organizace v podniku.

5. O provedené prověrce je nutno provést zápis obsahující
zjištěné nedostatky, jakož i termíny a pracovníky odpo-
vědné za jejich odstranění.

6. Výsledky prověrek a ustanovená opatření k odstranění zá-
vad s určením osobní zodpovědnosti a termínů jejich rea-
lizace se projednají na členské schůzi ROH v souvislosti
s veřejnou kontrolou plnění kolektivní smlouvy.

7. Hlavní komise vyhodnotí průběh prověrky a zpracuje o prů-
běhu stručnou zprávu. Kopii zašle na GŘ ČEZ, referát 500;

8. Při prověrce se sleduje zejména:

A. Stav technické prevence
a/ opatření proti úrazům /zábrany, plošiny, kryty,

drobná mechanizace, automatizace/

b/ technická úroveň vybavení pracovišť., stroje, zaří-
zení, nástroje, jejich údržba, způsob užívání a
ověřování technického stavu

c/ pracovní prostory /stav budov, výrobních a manipu-
lačních prostorů skladů/

d/ vnitropodnikové dopravy /dopravní prostředky,
značky zdvihadla, rozvod energie, vzduchu/

e/ manipulace s hořlavinami, výbušninami, jedy

f/ povinná měření /hluku, prašnosti, vibrací, škodli-
vin v ovzduší/

g/ ostatní opatření /riziková pracoviště, lékařské
prohlídky/.
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B. Úroveň pracovního prostředí

a/ čistota ovzduší /větrání, klimatizace, odsávání/

b/ mikroklimatické podmínky /oázy, topení, chlazení/

c/ hluk a práce /tlumiče hluku, kabiny, izolace, kryty/

d/ osvětlení /stav osvětlovacích těles, oken, světlíků,
ochrana proti oslnění/

C. škodlivý vliv výrobní činnosti na okolí

a/ ochranná pásma /zeleň, sadová úprava/

b/ struskoviště /zavodnění, zatravnění/

c/ hluk vně závodu

D. Hygienická, sociální a zdravotnická zařízení

a/ hygienická zařízení /koupelny, prádelny, umývárny,
záchody, mycí prostředky/

b/ sociální zařízení /šatny, ubikace, jídelny/

c/ zdravotnická zařízení /závodní střediska, první po-
moc, lékárničky, oživovací přístroje/

d/ různé /doprava do zaměstnání, možnost nákupu/

E. Osobní ochranné prostředky

a/ ochranné oblečení /plánování, přidělování, používání,
čištění a údržba/

b/ přístroje a pomůcky /kontroly, užívání/

c/ ochranné nápoje /v horkém prostředí, v chladu/

F. Rozmístění pracovníků

a/ práce na rizikových pracovištích /prohlídky, eviden-
ce, hygienický dozor/

b/ práce žen a mladistvých /práce zakázána ženám a mla-
distvým/

c/ speciální profese /jeřábníci, vazači, topiči, řidiči,
obsluhy obráběcích strojů/.

G. Výchova pracujících

a/ školení a zkoušky, zvyšování kvalifikace, školení a
přezkušování, zácvik, znalost první pomoci, evidence
zkoušek a poučení/,

b/ propagace /plakáty, film, tisk, přednášky/

c/ aktivizace pracujících/využití připomínek, zlepšova-
telské hnutí, hmotné stimuly, soutěž/.
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OSNOVA ZPRÁVY O PR8BĚHU KOMPLEXNÍ VEŘEJNÉ PROVĚRKY

1. Organizace

2. Prověrka provedena v době od do

3. Složení komise, účast odborového dozoru, zdravotnických

orgánů a společených organizací:

4. Zjištění závažné nedostatky v oblasti:

a/ technických opatření

b/ pracovního prostředí

c/ vlivu výrobní činnosti na okolí

d/ hygienických a sociálních zařízení

e/ ochranných pracovních prostředků

f/ aktivizace pracujících

g/ evidence o poučení a zkouškách

h/ kontrolních zkoušek, nářadí a ochranných pomůcek

i/ práce žen a mladistvých

j/ plnění povinností vedoucích pracovníků na všech

stupních řízení

5. Závěr z prověrky učiněné organizací:

6. Opatření vyžadující pomoc mimo organizaci:

7. Stanovisko ZV ROH o výsledku prověrky:

8. Doplňky
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Příloha 29,

VLIVY SOUVISEJÍCÍ SE ZMĚNAMI V D8SLEDKU DOVOLENÝCH A SPE-

CIFICKÝCH LETNÍCH VLIV8 POČASÍ

Aby se uvedené vlivy omezily na minimum, je nutno se zamě-

řit:

1. Při nástupu dovolených

a/ zastupující pracovníci musí mítpříslušnou kvalifika-

ci

b/ o pověření zastupováním musí být vyhotoven zápis

c/ spolu s informacemi výrobního charakteru musí být zá-

stupce seznámen i s podmínkami bezpečné práce

2. Opatření k omezení vlivu počasí

a/ s ohledem na zvýšené nebezpečí vzniku indukované

elektřiny atmosferického původu dodržovat zákaz prá-

ce na venkovních elektrických zařízeních při blížící

se bouři

b/ umistovat zkratovací zařízení přímo na pracovišti

k ochraně před atmosferickými výboji

3. Ostatní opatření

a/ dodržovat zákaz práce v blízkosti živých částí elek-

trozařízení s obnaženými částmi těla

b/ koordinovat práce na rekonstrukcích a generálních

opravách tak, aby byl udržen nezbytný pořádek a sou-

lad mezi jednotlivými dodavateli při vytváření pod-

mínek bezpečné práce

c/ zajistit dostatek ochranných nápojů na pracovištích

s vysokými teplotami

d/ při organizování podnikové dopravy počítat s možnos-

tí zvýšené únavy řidičů
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Zkoaäky z BP. PP a PO - osnovy zkoušak

a) základní - minimálně 10 otázek
b) opakovací - minimálně 8 otázek

Panova zkoušek ad a) a ad b)

1. Otázky z PP příslušného oboru a zařazení
2 O Otázky z bezpečnostních předpisů - znalost óměrnice

čo 21/82 a Pfi a OEG 38 0800

3c Otázky z norem OEG a CSN dle příslušného oborua zařa-
zení

4. Otázky z vyhlášek a zákonů dle oboru a zařazení
5o Otázky z požární ochrany (kromě pracovníků a novým

školo lilo stupně)

6„ Povinné otázka - první pomoc při úrazu a úrazu elek-
trickým proudem

c) mimořádné - libovolný počet otázek
Rozsah přezkoušení a jejich náplň si zkoušející komise
určí sama dle míry neznalostí BP nebo dle míry porušo-
vání BP přezkušovaného o

d) namátkové
Zaměření i rozsah namátkového přezkoušení dle uvážení
kontrolního orgénuo
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JADERHA ELEKTRÁRNA
koncernový podnik
D U K 0 V A If Y tftVF.1

PROTOKOL 0 ZKOUŠKÁCH

z predpisu bezpečnost i a ochrany zdraví p r i p r á c i , pro-
vozních p r a v i d e l , mís tn ích předpisů a i n s t r u k c í

Soudrufc /žka/ narozen /a/ . . . . o . . .
o s . Čís lo . o . . . p r a c . zaraz kval.skup....

Zkuabní otázky:

Bezpečnost práce:
1 o..,

2

3

4

hodnocení

5.
6.

Provozní předpisy:

1

3

4

5

6 o

Celkové zhodnocení:

Závěr komise: ......
výborně vyhovuje nevyhovuje

Zkoušený /ná/ je a/ pracovníkem seznámeným dle § 3 vyhl.
c. 50/1978 Sb a CSH 34 31 06 +/

b/ pracovníkem poučeným dle § 4 vyhl. č.
50/1978 Sb. a či. 33 GáE 34 31 08

a vyhovuje pracovnímu zařazení

Podpisy členů komise t
předseda: ............
členové: ...*<>..

Zástupot ROH:

Datum zkouškyi
•»/ nehodící ae ikrtnžte

Podpis zkojáenáho

•...O...............!
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Příloha 31<

KKIHY POUČENÍ A KONTROL

lc Knihy pouč«ní a kontrol ae zakládají do všech stálých

praeovišl a jsou uloženy u jejich zodpovědného pracov-

níka o

2. Smyslem opatření je získat přehled o opatřeních v oblai

ti bezpečnostif o výsledcích kontrol vedoucích pracov-

níků na všech stupních řízení, o provedených poučeních

o připomínkách pracujících z daného úseku a o kontro-

lách nadřízených organa, revizních organa a organa

zdravotnické služby,,

5„ V úvodu knihy se uvedou pořadově očíslované předměty

a činnosti, které je nutno na daném pracovišti průběž-

ně kontrolovat (kontrolní akce).

4o Kontrolující orgán zapíše v knize číslo kontrolní ak-

ce, kterou provedl, výsledek, datum a připojí čitelný

podpiSo V knize se uvádějí i poučeni pracovníků s uve-

dením obsahu poučení, pokud se tyto záznamy neprovádě-

jí do Zápisníku bezpečnosti práce.

5o Knihy musí být nejméně pololetně kontrolovány vyšším

hospodářským vedením.

6o Za odstranění zjištěných závad zodpovídá vedoucí pra-

coviště.

Způsob, jakým se zajistí odstranění závažnějších zá-

vad, stanoví podle příslušné kompetence další nadříze

ný vedoucího pracoviště,,

7o Knihy poučení a kontrol neovlivňuji smysl, význam a

účinnost provádění třístupňové kontroly v závodě

včetně vedení záznamů v denicích třístupňové kontroly
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Příloha 32 0

JEDNOTNÁ OSNOVA PRO SEaTAVEhí PLÁNU OZDRAVNÝCH OPATRENÍ

Oblast lol Zlepšováni pracovního prostředí

Oprava střech, budov, přlslušenstTÍ

Úprava zeleně a parků

Malování dílen, kanceláří ai-odo

Opravy osvětlení, klimatizací apodo

Poskytování ochranných nápojů

oblast Io2 Odstraňováni Škodlivin na pracoviětích

Hluk, vibrace

Prašnost

Mikroklimatické podmínky atdo

oblast Io3 Zlepěováni úrovně hygienických zařízeni

Oprava šaten, umýváren, WC atdo

lHycí prostředky atdo

BÚ, BO, GO sociálních zařízení

oblast Io4 Ostatní akce ozdiave charakteru

Rekreační střediska

Závodní stravováni

Nátěry střech

Akce z GO, GJR a BO technologických zařízení,

majících vliv na ozdrav» opatření

Údržba komunikace apodo

oblast Io5 Oaobni ochranné pomôcky a prostředky

Zajištění OOPP

Opravy a praní OOPF apodo

Tato osnova je stanovená Gft CEZ jako součást v členění

plánu personálního a sociálního rozvojeo
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Zpráva o pracovni úrazovosti za I.Q, I« pololetí,

Io - IIIC Q. rok

odeslat do 10o dne následu0ícího měsíce na Gfi ČEZ, refo

500 2 o

OsnoTa:
lo Průměrný počet pracovníků včetně učňů, brigádníků, vý

pomocí apodo
2o Ve sledovaném období: počet pracovních úrazů, z toho

smrtelných, zameškané dny, prů-

měrné % absence, četnost

3o Stejné období minulého roku: vykázat totéž

4o Plán ozdravo opatření: roční plán, čerpání od počát-
ku roku (objem Kčs)

5o Postihy za nedostatky na úseku bezp0 práce a pořádku:

vykázat odděleně pro THP a D v Kčs a počtech, přípo

druhy postihů: finanční, prémie, změny funkce, sníže-

ní základního platu, důtka, veřejné důtka, jiná forma

postihu

6o Regresy: počet a objem Kčs

7o Nemoci z povolání: druh a počet

8o Počet a příčiny zastavení pracoviši

9o Počet kontrol IBP a ostatních orgánů

10o Počet rizikových pracovišť

llo Zdroje a příčiny úrazů: tabulka druhů apočtů

12o Komentář:

- k vývoji úrazovosti, opatření ze smrtelných úrazů

- opatření vůči závodům, prevence

- k Činnosti IBP, ROH

- úhrada škody vzniklé organizaci z neplněni BOZP

- postup odstranění závad z prověrek BOZP

- plnění opatřeni pořádku a Siatoty

- hospodaření s OOPP

- uplatňováni třístupňové kontroly
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- provedená i plánovaná závažná opatření BOZP

- rtlzné

1% Opatřit podpisem a razítkem: "Zpracoval a schválil"o

7!
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Příloha 3$.

OSNOVA R0Z30RU STAVU BEZPEČNOSTI Pfil PEÄCI A VÝVOJI PRA-

COVNÍ ÚRAZOVOSTI V PODNIKU (ZÁVODE) ZA I. Qř I. pol.,

I. - III. Q. rok

lento rozbor zpracovává technik BT a po projednání ve ve-

dení podniku odesílá nejpozději do 15« v měsíci na nadří-

zený útvar BOZP CEZo

Vlastni osnova

lo Ukazatelé pracovní úrazovosti:

ió počet sledované období mino minulý
pracovníků období v roku totéž rok rozdíl

daném roce konec

počet pracov-
ních úrazů

z toho smrtel-
ných
zameškané ka-
lendářní dny

četnost

0 % pracovní
neschopnosti

koeficient
závažnosti

lol Komentář

2o Počet pracovních úrazá podle středisek

Vypsat úplně všechna střediska s uvedením Čísel, obo-

ru a vedoucíhoo U středisek, kde nebyl pracovní uraz,

napsat nulu.

2ol Provoz

2.2 Údržba

2.3 Ostatní

2.4 Komentář

3. Úrazovost podle příčin a zdro.iž
3.1 Příčiny úrazA
3.2 Zdroje úrazů vypsat vSechny zdr. a př. podle

3.3 Komentář *•» d r- 1 8
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4o Postihy za nedodržováni a porušováni BP
401 Uvést jmenovitě pracovníka, s t ř e d i s k o , částku a

navrhovatele, k a t e g o r i i (D netro T apodo)
402 Snížení odškodněni - uvést počet p r a c a Kčs cel-

kem
403 Jiné postihy

5c Regresní náhrady - uvést počet připadá a Kčs celkem

5ol -M>m«ntéř

6O Odškodněni pracovních úrazu - uvést počet připadá a
Kčs celkem

6ol Komentář

7o Mimořádné události - uvést havárie, těžké, hromadné

úrazy a úrazy elektrickým prou-
dem (i lehké) apo

80 Zastaveni práce - uvést zastavení práce slovně podle

jednotlivých kontrolních orgánů
(IBP, ROH, BT apodo)

9o Riziková pracoviště

Vypsat pod sebe jednotlivé kategorie rizikových pra-
covišt dle OHES a vedle napsat počet pracoviši v zá-
vodě, počet příjemců příplatku a vyplacenou částku
Kčs u každé kategorie rizika.

10o Jarní veřejné prověrky BOZP
Vypsat počet provedených kontrol plnění harmonogramu
odstranění závad, počet zjištěných závad prověrkami,
počet odstraněných závad v terminu, počet neodstra-
něných závad v termínu, zbývá odstranit

10.1 Komentář
Podrobně zdůvodnit neplnění jednotlivých akci
a vent, náhradní termíny*

Upozorněni: náhradní termíny musí být projedná-
ny ve vedeni závodu a ZV ROH.
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11o Plán ozdravných opatření:

».- . hoční plán Plnění %
0 D l a 8 X tisoKčs plánu plnění

i K č

Ao Techo opatření
Bo Pracovní prostředí
Co Vliv výrobní Činnosti
Do Hygienická, sociální,

zdravotní zařízení
Eo Osobní ochranné pomůc-

ky
Fo Aktivizace pracovníků

C e l k e m

Hol Komentář - podrobně zdůvodnit neplnění níkfce-

rých oblasti a konkrétních akcí, ale

i podstatně vyšší plnění o

12o Provedená závažná opatření na úseku B3ZP

Vypsat veškerá opatření9 ne jen některé!

13o Opatření plánovaná ľ:'o příští období (příští kvartál

Uvést podrobně plán práce (akcí) na daeku BOZP v zá-

vodě,,

Uvést u těehto akcí termíny, alespoň přibližně

14o Čerpáni osobních ochranných pomůcek od začátku roku

Plán v tis, Kčs

čerpání normativní v tiso Kčs

íerpání nadnormativní v tis. Kčs

14«1 Komentář - zdůvodnit nadnormativní čerpání, ne

čerpáni, nedostatky apodo

15. Z$v_Sr

e o * o o c * o e » 1 9 8 o •

ředitel podniku bezpečnostní technik podnikl
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SPfiŠNČ HLA'ŠEŕMÍ Q VZNIKU SAiRISLNČHO, HROMADNÉHO NEBO TE2-
KEHO ÚRAZU

l o O r g a n i z a c e : Středisko:
2c Jméno postiženého:
3o Rok narozeni :
4c Stav:
5c Počet nezaopatřených d ě t í :
6c Zaměstnání a kva l i f ikace :
7o Saturn a hodina úrazu:
8c Místo úrazu:
9„ Druh zranění :

10o Stručný popis děje úrazu:

Spěáné hlášení sděluje telefonicky nebo dálnopisně urych-

leně po zjiátění potřebných údajů odpovědny představitel

podniku nebo závodu, zpravidla bezpečnostní technik pod-

niku na tyto instituce:

Veřejné bezpeSnoat
GŔ CEZ Praha
IBP se sídlem v Brně
KVOS PHE Brno
OV KSC Třebíč
OOB TřebiS

Zapíší se přesné Časy i jméno, komu se hlášení předalOe
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Příloha 36c

OSNOVA ZPRÁVY O TJRAZECH HROMADNÍCH. iSZKťCH, SMRTELNÍCH
A E L .

Zpráva o úrazu bude obsahovat:
a) osobní údaje postiženého:

jméno apříjmení, datum narození, bydliště, stav, po-
čet nezaopatřených dětí, poučení a školení z bezpeč-
nostních předpisl, zaměstnání, doba zaměstnání v or-
ganizaci, případně jiné poučení

b) úrazový děj:
datum, hodina, místo úrazu, podrobný popis úrazu,
průběh první pomoci, lékařský nález, výsledek pitvy

c) příčiny úrazu a zavinění:
hlavní příčiny úrazu, přímé i nepřímé příčiny zavi-
nění, nebezpečné postupy a způsoby práce, nedodržován
ní předpisů, norem apodo

d) návrh na opatření
opatření organizace technická, organizační, výchovná
včetně již provedených opatření s uvedeným odpověd-
ných osob, jejich funkcí a terminů provedenío Navrže-
ná kárné opatření včetně hmotného postihá osob.

e) další opatření:
oznámení úrazu pozůstalým, pomoc pozůstalým, případ
projednán kde, kdy a s jakým výsledkem, uvést případ-
né rozpory a potřebná vysvětlení k nim<. Byl-li případ
projednán s veřejnou bezpečností, uvést je j í názor,
případně názor prokurátora, pokud případ vyšetřoval,
výsledek jednání odborovýcn orgánů.

f) závěr zprávy:
přílohy (záznam o úrazu, náčrtek, fotografie apod.
Zprávu vypracoval: jméno a funkce.

g) vývoj úrazovosti podniku:
Počet prunu '&

_ úrazů četnost prac.nesetu
Poslední Q běžného roku
Předcházející w běžného roku
Minulý rok
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smrtelné úrazy v orga-
nizaci za poslední dva
reky včetně letošního
roku:

jméno Datum úrazu příčina závodo

• • # o o o <

h) výsledek projednání ve vedeni organizace:
líraz byl projednán ve vedení dne o
s t ě m i t o z á v ě r y . o . . 0 0 . . . 0 . 0

Podpis ředitele organizace:
Podpisy členi komise:

Projednávají a předkládají se jen ty hromadné úrazy,
z nichž alespoň jeden byl lékařem označen za těžkýo
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Příloha 37,

SLO2ENÍ KOMISE KONCERNOVÉHO PODNIKU PRO SETŘENÍ T52KÍCH.

HROMADNÍCH. SMRTELNÍCH ÚRAZ8 A r£2K?CH ÚRAZ6 ELEKTRICKOM

PROUDEM

Komisi jmenuje bezprostředně po vzniku úrazu ředi te l Icon
cernového podniku EDU nebo s tatutární zástupce. V jejich
nepřítomnosti j i jako p r o z a t i m n í jmenuje př í-
slušný náměstek podnikového ředite le nebo vedoucí refe-
rátu BOZP ťR podle níže uvedené skladby.

V tomto případě složení prozatimní komise dodatečně
schvaluje podnikový ředitel nebo při jeho dlouhodobé ne-
přítomnosti s tatutární zástupceo

Základní složení komise:
předseda - podnikový ředitel nebo příslušný náměstek PR
tajemník - vedoucí referátu 3DZP
členové - bezpečnostní technik

HIÚ, HIP, HEK nebo jiný vedoucí útvaru podle
příslušného směru podřízenosti postiženého
předsedové komise OBP DV ROH a OBP ZV ROH
zástupce ZO iú>C příslušného úseku

doplňující členové dle potřeby:
vedoucí elektroprovozu nebo CÚ
příslušný revizní technik
požární technik pfi
vedoucí Zú Pfi, je- l i potřeba z hlediska ZÚ
další ř íd íc í a vedoucí pracovníci, odborní a
odboroví
pracovníci dle uvážení ředitele podnikuo

Předseda komise má pravomoc přizvat do jakéhokoliv jed-
nání komise další pracovníky dle svého uváženío Právo
rozhodováni všax mají pouze jmenovaní členové komise.

Předseda DV ROH, ZV ROH a předseda CZV KSC má právo se
kdykoliv zúčastnit všech jednání komiseo

Každé hlavní jednání komise, zejména závěrefiné, musí být
včas oznámeno vedoucímu útvaru BOZP GR CEZ, svazovému
inspektoru KVOS brno, příslušnému IBP Brno. Tito dčast-
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nlci mají v jednáni komise pouze hlas poradní, aniž by by

la omeaenajejich pravomoc z hlediska funkce.

Za zpracování zprávy komise zodpovídá předseda komise ne-

bo jím určený hospodářský pracovník. Za kontrolu a pří-

pravu podkladě a materiáli z hlediska BOZP a ostatních

předpisů zodpovídá tajemník komise.

Zpráva musí být zpracována dle přílohy 5. 45.

ťřed3eda komise zodpovídá za průběžnou informaci nadříze-

ného orgánu (iľ\ CEZ a Pfi, ved„ referátu BOZP zodpovídá

za průběžnou informaci vedoucího útvaru BOZP GŘ ČEZ, IBP

Brno, KVOS PHE Brnoo Při hromadných otravách apodc rovněž

OHES příslušného okresuo Další složky okresu a kraje

(OV KSČ, KV KSČ apodo) informuje ředitel podniku»
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Příloha 38.

ČLENOVÉ KOMISE PRO PROŠETŘOVÁNÍ LEHKÉHO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEBO ÚRAZU POPÁLENÍ ELEKTRICKÝM OBLOUKEM

Komise pro úrazy vzn ik lé pracovníkom podniku
předseda - p ř í s l u š n ý náměstek PR
tajemník - vedoucí r e f e r á t u BOZP PR
členové - v y š š í nadřízený pracovníka

inspektor OBP ZV ROH Pfi
revizní technik elektro ( j e - l i potřeba)

Spěšné hlášení bezprostředně a po vzniku úrazu nadřízené-
mu bezpečnostnímu techniku a inspektoru OBP ZV ROH (před-
sedovi komise) nebo na ZV ROH m u s í j a k ý m k o -
l i v způsobem z a j i s t i t nadřízený postiženého pracovní-
ka o

Spěšné hlášení na VB, CEZ, KVOS, IBP Brno a řed i te le pod-
niku zaj iš luje vedoucí referátu BOZP Pfi, nebo v jeho za-
stoupeni bezpečnostní technik, j e - l i to z časových důvodu
nezbytné.

Za vypracování zprávy o úrazu zodpovídá předseda komise
nebo jím určený hospodářský pracovník - člen komise.
Za kontrolu a soustředěni potřebních podkladů a dokladů
zodpovídá tajemník komise.

Předseda komise OBP a předseda ZV ROH v EDU se mohou kdy-
koliv zúčastnit jednání výše uvedené komise a projednávání
zprávy ve vedení podniku.
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Příloha č* j}'£o

PřldSlování^ochrei^ýc^tekutin - nápojů

Li& základě Hygienického předpisu 2. 30/1264 - "Směr-

nice o poskytování ochianých nápojů při práci v horkých

provozech " jsou podniky povine poskytovat pracujícím

v horkých provozech bezplatně v dostatečném množství

ochranné nápoje a ve spolupráci ze ZV KoH a závodním lé-

kařem vychovávat tyto pracující zejménr. jdewli o nově za-

členťíné' pracovníky a o pracující dorost,k fyziologickému

pitnému režimu a k dodržování hygienických pravidel při

používání zařízení sloužících pro poskytování ochranných

nábojů.

Kategorie horkých a studínýchjjrgstor

a.)Prací v horkých prostorách - provozech-se rozumí práce

vykonávaná v prostředí,kde je pracovní proces zdrojem ta-

kového tepelného zatížení,Ke jeho vlivem ztrácí pracující

potem a při dýchání v průměru více než litr tekutiny za

srněnuo

b. )Za chladné provozy (pracoviště),kde se poskytují ochráně-

né* nápoje ,se podle tohoto výnosu považují taková praco-

viště (zpravidla otevřená),kde průměrná denní teplota j«

nižší než 5°C a jde - li o práce za ztížených okolností

na montážích, ve výšce,ve vynucené poloze a pod, a pracuje-

-li pracovník na takových pracovištích nejme»ě polovinu

pracovní směny* xeplota se měří přímo na mís-tě , kde j«

práce vykonávána*

c#)PracovlBtC,nB uichž badou poskytovány bezplatní ochran-
né nápoje,určuje komise organizace a příslušnými orgány
ROH a ve spolupráci se závodní lékařkou*Stanovují rovnSi
množství a druh nápojů,j«ž budou poskytovány pracovníkům
v préafcředí,kde dochází k úbytku tekutin nebo v prostředí
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nadměrně ztíženém níz ou teplotou.

Vedení organizace »

1.)Zajišíuje pravidelné doplňování podnikových seznamů

pracoviží a určuje rovněž způsob a formy podávání ochran-

ných nápojů v souladu 0 platnými piedpisy.

2.)Může omezit případně rozšířit poskytování nápojů v

určených provozech pouze na určité roční období (letní,

zimní),jestliže k význainému tepelnému -zatížení ^ochaaí

obvykle pouze v důsledku výkyvu teplot běhen reku,nebo

též na určitou směnu,jestliže takové řešení je vhodné a

účelné*

3.)Je povinno organizovat výdej ochraných nápojů v pro-

vozech co nejúčelněji.&£dí se přitom nutností chránit

zdraví pracovníků, rJ. e také potřebou zr. chovat maximálně

hospodárnost.Výdej bude obstarávat zpravidla prostřed-

nictvím závodních jídelen nebo kantýn,přičemž donáška do

provozu bude z. jištěna po dohodě příslušných vedoucích

pracovníků s dodavatelem ochranných nápojů.

4.)Jako ochranné nápoj* lze poskytnout nápoje uvedené

v příloze výnosu MPE,nesmějí viak být poskytovány žádné

alkoholické nápoje včetně 8° piva.

5,)Ze ochranný nápoj.poskytovaný ve smyslu tohoto výnoou,

nelae považovat mléko.Hení však námitek,aby mléko,které

soče nemá specifických ochranných účinků proti vlivu je-

dovatých a zdraví škodlivých látek,ale je hodnotnou sou-

částí vý21vy,bylo organizací T rámci její pravomoci po-

dáván* např. při závodním stravování*

6.)Jsou*li zaměstnanci,ktaři pracují v podmínkách odft-
vodnujícíob poskytováni ochranných nápojů z jaktfhakollv
důvodu nepřítomni na praccviSti ( v práci ) n«příslu*£
jim ani ochranný nápoj ani náhradu ea něj.
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KLASIFIKACE ZI»0j8 lÍRAZfl DLE SMĚRNICE Cc 18 Nem Úr

Io Popravní prostředky
motorové i nemotorové dopravní prostředky všeho
druhu

IIo Zdvihadla a dopravníky, zvedací a dopravní pomůcky
jeřáby
výtahy, elevátory, těžní stroje
dopravníky
zvedaeí a dopravní zařízení

lilo Stroje (hnacia pomocné, obráběcí a pracovní)
a) stroje hnací, převod hnací síly
b) obráběcí etroje na dřevo (použité, popřo i pro

jiný materiál)
e) obráběcí a tvářecí stroje na kovy (použité popřo

i na jiný materiál)
d) běžné obráběcí, tvářecí a prabovní stroje na o-

atatní materiál (mimo stroje speciální a rflzné
stroje pomocné, používané v razných pracovních
oborech)

e) speciální stroje pro různé pracovní obory

IVo Pracovní, případně cestovní dopravní prostory .jako
zdroje pádu osob
silnice, cesty, koleje apod.
pády osob na rovině
vnitropodniková pracoviště jakékoliv úrovně
schody, žebříky, výstupy
ostatní zvýšená pracoviště
prohlubně, jámy, nezakryté otvory

Vo Materiál, břemena, předměty
zemina, hornina
ostatní materiál, předměty, výrobky
břemtna
drobné úlomky z materiálu
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VI o NA fad í, náčiní, nástroje, ručně ovládané stro.jky a
pMa troje
pomocné ruční nářadí
pom»cné atrojní nářadí

měřicí a rysovací nářadí - přenosné lampy
nástroje ruční, probíjecí, rycí, ubíraeí, brousicí
nástroje strojní
ručně ovládané stroje a přístroje

Vilo Průmyslové Škodliviny, horké látky a předměty, oheň

a výbušniny

látky jedovaté a nedýchate Iné plyny

látky žíravé a leptavé

horké látky tekuté i plynné, pevné

látky hořlavé a vznětlivé

výbušniny

škodlivé paprsky

VIII. Kotle, nádobí a vedení (potrubí) pod tlakem

kotle, nádobí a vedení (potrubí) pod tlakem

IXo Elektřina

elektřina vysokého napětí (nad 300 voltů proti zemi)

•lektřina středního a nízkého napatí (do 330 voltů

proti zemi)

Xo Lidé, zvířata a přírodní živly
zvířata

úmyslné i neúmyslné poškození, násilí, zranění dru-
hou osobou, živelní pohromy a jiné přirodní živly,
atmosféra pracoviště

XIo Jiné zdroje
zábavní, sportovní, tělocvičné nářadí,
komplikace při ne léčebných, při léčebných zákrocích,
jiné zdroje, které nelze zařadit do předchozích zna-
čeko
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Příloha č. 41o

KLASIFIKACE PfiíCIN ÚRAZfl DLE SMERNICE čc 18 Nem Úr

lc Vadný nebo nepříznivý stav zdroje úrazu (nikoliv pra

eovištěi

2o Chybějící nebo nedostatečná ochranná zařízení a za-

jištění

% Chybějící (nepřidělené), nedostatečné nebo nevhodné
oaobní ochranné pomůcky

4c Nepříznivý stav nebo vadné uspořádání pracoviště,

popř« komunikace (i když je pracoviště zdroje drazu)

5o Závady T osvětlení a viditelnosti, nepříznivé vlivy

hluku, otřesů a radného ovzduáí na pracovišti (na ko

munikaci)

6. Nesprávná organizace práce

7o Neobeznánenost s podmínkami bezpečné práce a nedosta

tek potřebné kvalifikace (teoretických znalostí, do-

vedností, zácviku, přizpůsobeni a pod,)

8c Používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce

včetně jednání bez oprávnění, proti zákazu prodlévá-

ní v ohroženém prostoru

9o Odstranění nebo nepoužívání předepsaných bezpečnost-

ních zařízení a ochranných opatření

10o Nepoužívání (nesprávné používání) předepsaných a
přidělených osobních ochranných pomůcek (přístrojů)

llo Ohroženi jinými osobami (odvedení pozornosti při prá-

ci, žerty, hádky a jiná nesprávná či nebezpečná jed-

nání druhých osob)

12c Nedostatky osobních předpokladů k řádnému pracovníau
výkonu (chybějící tělesné předpoklady, smyslové ne-
dostatky, nepříznivé osobní vlastnosti a okamžitě
psyehofyziologické stavy)

13. Ohrození zvířaty a přírodními živly

14. Nezjištěné příčiny
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Příloha čo43«

POKYHY PBO VYPLŇOVANÍ TISKOťlSU"ZÁZNAM O ÚRAZU"

viz příloha So 4&

věeehAy kolonky vyplňujte slovně, neproškrtévat, nepsat

"ne", "nebyl" atd.

V hlaviSce záznamu se po levé stran* uvedou orgány nadři'

zené i organizace, u niž je pracovník v pracovním poměru0

Na pravé atranř pak bude uveden druh provozu, vypsán slov'

ně, beze zkratek;o

Pokud jde o pracovníka jiného podniku, uve3te v hlavičce

záznamu o úrazu údaje, charakterizující mateřský závod

zraněného o

Pokud nejsou tyto údaje známé, ponechají se k doplnění ma-

teřskému závodu zraněného o

draž, který se stal brigádníkovi, spadá do evidenci závo-

du, kde se přihodilo

kolonka 1
Uvede se jméno zraněného a datum jeho narození, rodinný
ataT, počet nezaopatřených dětí, v případě, že dětí nemá,
napsat "O", trvalé bydliště, pokud zraněný má, tak i pře-
chodné bydliště a poznámkou - přechodné,,

Kolonka 2

Uvede vztah zraněného k podniku z hlediska pracovního po-

měru, zda jde o pracovníka v závodě nemocensky pojištěné-

ho, nebo ne o Dále se uvede pracoviště zraněného, kde ob-

vykle pracuje.

Jestliže zraněný nevykonával práci ještě celý měsíc, uve-

de se jen počet dní»

Kolonka 3
Sleduje se, zda a jak podnik plní povinnosti uložené mu
právními předpisy pokud jde o řádnou výchovu a výcvik
pracujleíeh sohledem na bezpečnou práci.
Nehodící se Škrtnite. Uvede se datum, které lze písemně
doložit o poslední instruktáži, případně zkoušce. Citelně
se uvedt, kdo instruktáž provedl*
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Kolonka 4

Uvedou se údaje o době úrazu, dle druhu zranění - uvede

se, k jakému zranění došlo. Druh zranění se uvede přesným

popisem, vymknutí, zlomenina, tržné rána, popáleniny apod,

Kolonka 5

Uvádějí se, zda další údaje blíže charakterizují úraz,

t. jo zda došlo k úrazu těžkému, hromadnému nebo smrtel-

nému. Nehodící se škrtá, Zemřel-li zraněný, uvede ae datum

K-jlonka 6

Uvede se přesně úkon, jaký postižený v kritickou dobu pro-

vádělo Nestačí uvést všeobecnou činnost. Uvést napřo "uta-

hoval přírubu síta na TN B 5"=

kolonka 7

Je třeba přeaně popsat, jak došlo k úrazu, ato tak, aby

nezúčastněná osoba po přečtení nabyla jasnou představu,,

Je nutno uvéat okolnosti, které doplní ostatní rubriky.

Pokud se poi-is úrazového děje nevejde do kolonky, je nut-

no připojit přílohu,,

riolonka 8

Uved* se přeaně zdroj úrazu, např. "péra unikající těsně-
ním příruby". Je nutno ae vyjádřit jasně a výstižně.

Kolanka 9
a) uradí ae charakteristika pracoviště z hlediska záaad

BOZP a platných předpisu, norem, podnikové eměrniee
a uvedením těcb, které byly porušeny. Neměla by ae
objevit v zápise věta "podnik žádný předpis ani normu
neporušil", nýbrž "podnik učinil vše pro bezpečnou prá
ci", a to v krajním př případě, je- l i ze atrany podni-
ku opravdu vše v pořádku.

b) uvést případné neaprávné nebo nebezpeSné pracovní po-
atupy, které zapřiSinily úraz, nebo uvéat přeaně před-
piey a normy, které pracovník porušil, uvéat článek i
odatavee.

c) epe«ifikovat přetni jmáno a zařawní oaoby, která" »pů-
sobila úrat poatišenému
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d) škoda - uved* se odhad materiálních škod v celých Kča

Zničení nebo poškození stroji, materiálu, budov apod„

Neuvádějí ae tzv<, Škody následné (odpadlé výroba, sní-

žení produktivity atd.)

•) urede se Škoda, která vznikla poškozenému na jeho

vlastních věcech,, Neuvádí se v Kčs, nýbrž alovně.

0 výši äkody v Kčs rozhodne hmotně odpovědnoetní ko-

mise podnikuo V pravém dolním rohu kolonky 8 a 9 vyplní

vyšetřující za souhlasu inspektora OBP ZV ROH příčinu

a zdroj úrazu podle klasifikačních znaků, uvedených

v příloze této směrnice. Příloha 5„ 48 - zdroje úra-

zů, příloha čo 49 - příčiny urazču

Podpisy

Pod kolonkou č« 9 budou uvedeny podpisy zraněného, mA-

že-li se podepsat, podpisy svědků úrazu - přímých -

jeou-lio Dále se podepíše nadřízený pracovníka a inspek-

tor OBP ZV ROHo Bez podpisu inspektora OBP FOH je záznam

neplataýlll

Nezapomenout na datum sepsání záznamuo

Kolonka 10

UTedou ae opatření pro odatransní příčin, které by mohty

způsobit podobný úrazo Opatřeni se uvedou konkrétní,

jasně a zřetelně. Uvede se termín, jméno odpovědné oso-

by za splnění, případně podpis pracovníka, který bude

tato opatření realizovat.

Kolonka 11

Zástupce ZV ROH, zpravidla předseaa komise OBI , se v té-

to kolonce vyjádří bu3 souhlasně, nebo doplní svým návr-

hem opatřenío

Navržené změny ae projednají s ředitelem závodu nebo po-

věřeným pracovníkem.,

Kolonka 12

Zde se uvádí následně záznamy o kontrole opatření z ko-

lonky 10, případní 11. Kontrolu maže provádět ředitel
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podniku,pověřený pracovník, odborové orgány, státní dozor

referát BOZP, národní výbory, lidová kontrola, statistika

apod0 Zjistí-li kontrolující orgán v plnění závadu, pro-

jedná ji s ředitelem podniku a učiní o tom příslušný zé-

znam»

Kolonka 13

Uvede se adresa zdravotnického zařízení, ve kterém byl
postižený léčen nebo ošetřeno

Závěrečné připomínky
Nemůže-li zraněný podepsat záznam o úrazu sám (napřo zra-
něni rukou), podepíše po přečtení a vyjádření údajů v zá-
znamu za něj zástupce FOH - inepektor OBP - s jeho sou-
hlaaemo

Záxnam o úrazu musí být sepsán bezprostředně po úrazu,
nejdéle však do dvou dna v šest i výtiscích. Jeden výtisk
obdrží postižený pracovník nebo rodina, ostatní ae odev**
zdají techniku BOZP, který je v příslušných termínech
zašle na jednotlivé orgány (IBP, refresní oddělení OÚNZ
přísluSného okresu, mzdové účtárně)o

Při každém vyšetřování úrazu a sepisování záznamu musí
být přítomen inspektor bezpečnosti práce ZV ROH, v nej-
krajnějším případě jeho zástupce z dílenského výboru.
Bez podpisu zástupe* ROH je záznam n e p l a t n ý o

Každá kolonka se musí vyplnit slovně a nesmí ae proškrtá-
vato K prošetřování lehkých úrazu je možno přizvat tech-
nika BOZP, není to však podmínkou* Doporučuje se.
U ostatních je to nezbytné.
Za včasné prošetření úrazu a sepsáni záznamu odpovídá
nejblíže nadřízený pracovník postiženého. Nesplnění této
povinnosti se považuje sa hrubé porušení pracovních po-
vinnosti ve aayalu Zákoníku prác* a pracovního řádu EDU.

Při práci na zařízení patřící* jiné organizaci je povin-
neatl přlaého nadřízeného peitiženého pracovníka oznámit
úra* odpovědnému praeovníkcvi této organizace.
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P ř í l o h a So 44c

TfiíSTUPfiOVA KONTROLA V • k„ po EDU

Metoda t ř íe tupňové kontroly stavu bezpečnosti a
ochrany zdrávi p ř i p r á c i (dále jen tř ís tupňová kontrola)
zlepšuje celoročně prevenci pracovních úrazůanemocí z po-
volání a j e součást í ř í d í c í č i n n o s t i vedoucích pracovníků
a kontro ln í a výchovné č i n n o s t i odborných orgánůo

Třístupňové kontrola zajištuje:
- pravidelnou kontrolu pr^coviší příslušnými vedoucími

praeovníky společně s odborovými inspektory bezpečnosti
práce, popřo jinými ocborovými funkcionáři,

- bezprostřední odstraňování zjištěných technických ne-
dostatků vlastními prostředky a potřebné výchovné a or-
ganizační opatřením

Uplatňováni třístupňové kontroly vytvářejí hospodář-
ské a odborové orgány podmínky k rozvíjení iniciativy a
zvýáení aktivní účasti pracujících pří odhalování a oáatrj
ňování nedostatků a ke zvyšování pracovní a technologické
kázněo

K zajištění evidence jednotlivých kontrol je ulože-
no zavést "Deníky třístupňové kontroly" na všechny pra-
covní úseky v členřnl obdobném odborovým úseklnu ^šem/ve-
doucím a řídícím pracovníkům je uloženo zakotvit dc svých
plánů funkčních kontrol v dostatečné míře i kontroly za-
měřené na dodržování zásad BOZť, Jistoty, pořádku a kon-
trol dodržování zásad třístupňové kontroly na pracoviš-
tích spadajících do jejich sféry řízenío

Zásady třístupňové kontroly;
První stupeň

Při kontrole prvního stupně mistr C jiný přímý vedou-
cí nebo vedením pověřený ;,rocovník, vedoucí pr^covrí ,:e-
ty apod.) a úsekový inspektor bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, příp« úsekový důvěrník dennč, obvykle
před zahájením sněny, provedou prohlídku svařených praco-
vi5í.
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Mistr a inspektor na prvním stupni kontroluji, jak

jsou dodržovány předpisy k zajištění bezpečnosti a ochra-

ny zdraví při práci na jednotlivýcn pracovištích, zejmé-

na běžné provozní nedostatky, k nimž došlo v průběhu pře-

dešlé směny a závady, které nabyly odstraněny v daném

termínu*

Sledují zejména:

- pořádek a čistotu na pracovištích, příslušných komuni-

kacích a hygienických a sociálních zařízeních,

- stav strojů, nářadí a ostatních zařízení i dopravních

prostředku z hlediska bezpečnosti práce a funkce ochran

ných bezpečnostních signálních a měřících zařízení,

- vybaveni pracovníků předepsanými osobními ochrannými

praeovními prostředky, jejich stav, užívání a hospoda-

ření s nimi,

- vhodnost oblečení a obutí pracovníků pro vykonávanou

práci,

- další důležité skutečnosti z hlediska bezpečnostních,

hygienických a protipožárních předpisů pro jednotlivá

pracoviště o

Závady zjištěné při denní kontrole zapíše mistr spo-

lu a inspektorem OBP do Deníku třístupňové kontroly (dále

jen Deník)o Zápia musí být konkrétní a musí obsahovat:

datum kontroly, stručný popis a místo závady, rozhodnutí

o způsobu a termínu jejího odstranění a podpis mistra a

odborového funkcionáře.

V případě, že nebudou zjištěny žádné závady, zapíší

do Deníku pouze datum kontroly a poznámku "Bez závad".

Do Deníku ae zapisují také závady zjištěné v průběhu

směny a všechny závedy, které způsooily pracovní úraz.

Druhý stupeň

Kontrolu druhého stupně provádí týdně nadřízený
mistr, vyšší vedoucí pracovník (vedoucí ctchu, stavby)
společně s inspektorem dílenského výboru ROH (dále jen
nadřízený mistr a dílenský inspektor). Jejím datlem je
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pravidelné ověřování závažnějších nedostatků a kontrola

dodržování bezpečnostních, hygienických a protipožárních

předpisů na všech úseeíctu

Na druhém stupni ae dále kontroluje plnění úkolů ulo

zených orgány státního odborného dozoru. Zjištěné nedos-

tatky včetně úkolů nesplněných na úrovni kontroly prvního

stupně se zapisují do Deníku.

Třetí stupeň

Kontrolu třetího stupně provádí měsíčně nezastupitel

ně ředitel závodu společně s předsedou závodního výboru

ROH nebo předsedou komise bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci ZV ROH (závodním inspektorem), podle potřeby i

s dalšími odbornými pracovníky., Přitom ověřuje provádění

a účinnost kontroly prvního a druhého stupně a provedou

prohlídku vybraného provozu z hlediska dodržování předpi-

sů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

hygienických a požárních přeapisů, vytváření bezpečného

a zdravotně nezávadného pracovního prostředí.

Na základě zápisů o výsledcích kontroly na prvním a

druhém stupni a prohlídky vybraného provozu (cechu, atav-

by, dílny apod«) ředitel podniku ve spolupráci s předse-

dou ZV ROH a vedoucím oddělení BOZP ZV ROH zhodnotí stav

péče o ochranu a zlepšování pracovního prostředí na vy-

braném pracovišti a zkontroluje plněni úkolů uloženýcn

při předchozím hodnocení (v předchozím měsíci'°

K hodnocení kontroly třetího stupni jsou přizváni
příslušní vedoucí pracovníci a odboroví funkcionáři, pře-
devším z těch provozů, kde byly shledány závažné nedostat
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Příloha čo 45.

POSTIHY ZA PORUSEhí ZÁSAD BOZP A PO

Pro hmotnou zainteresovanost na dodržování bezpeč-

nostních a protipožárních předpisi je určen sazebník, fi-

nančních postihlo

Uvedené postihy nemají charakter pokut ani kárného

opatření dle § 79 ZPo Postihy mají výhradně charakter vý-

chovný snížením pohyblivé složky mzdy (mzdové nadstavby)

a nemohou tedy narušit základní plato

Pracovník navrhující postih vyplní všechny díly tis-

kopisu (příloha čo 55) a přestupek projedná s nadřízeným

pracovníkem, jemuž byl postih udělen za přítomnosti

postiženého. Realizace postihu není závislá na souhlasu

postiženého pracovníka.

Po projednání a podpisu si díl A tiskopisu ponechá

pracovník, jenž udělil postih, díl B si ponechá nadříze-

ný pracovník postiženého a provede podle něj snížení pré-

mií do prémisvého listu v příslušném měsíci.. Díl C předá

pracovník, jenž postih udělil, bezpečnostnímu nebo požár-

nímu teehniku podniku, který po:* regietraci a ověření

správnosti předá do pátého dne následujícího měaíce tyto

díly C do oddělení Páku Toto oddělení zkontroluje, zda

postih byl nadřízeným pracovníka v prémiovém liatu uve-

den. Nebyl-li postih realizován, informuje o tomto oddě-

lení PaK příslušného bezpečnostního nebo požárního tech-

nika, který sjedná nápravu,

K udělení postihu dle této směrnice a z toho vyplý-

vající krácení prémií eventuálně výkonnostních odměn,

není třeba aouhlaau odborového orgánu.

lato forma poatihu neomezuje vedoucí hoapodářaké

pracovníky v případném provedení dalších kárnych opatře-

ní dle Zákoníku práce.
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Ukládání postihů bude prováděno v tomto rozsahu:

Funkce:

lo Ředitel podniku

2c Náměstci ředitele

3, Vedoucí odd. BOZP
védo požární technik

4« Předseda komise OBř
ZV ROH
inspektor bezpečnos-
ti práce při ZV BOH

Okruh působnosti:

pro väechny pracovníky kon-
cernového podniku
u všech pracovníků ve sféře
svého řízení
pro všechny pracovníky vyjma
ředitele podniku

pro všechny pracovníky pod-
niku prostřednictvím přísluš
ného náměstka ředitele
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P ř í l o h ; , co 4<."-«

EDU Dukovany» koncernový podnik

Post ihový l l s f k - d í l A

Jméno p r a c o v n í k a : <>» . . . . . . . P r o f e s e : o . o . . . . . . . . . .

V měaíc i . . . . . . . . . . e c o 19o„ je Vám krácena prémie (výkon
nost.nl odměna) o č á s t k u O o . . o Kčs d l e sazebníku p o s t i h u ,
směrnice č 6 21/78 Pft za t o t o p o r u š e n í p ř e d p i s ů o b e z p e č -
n o s t i p ráce a p o ž á r n í ochrany: • <,.<,... . o . . . « » . . . , O o . . . . . .

P o s t i h u l o ž i l ( j m é n o , funkce, p o d p i s ) : . . . o
d n e : . « . . » . . . . . . < > . . . . . . . . ť o d p i s n a d ř í z e n é h o :

Podpis pracovníka:
o.o.o.o o o o o . o o . o . o o . z d e o d d ě l t e o . » . » . . .

Postihový l i a t e k - d í l B
Jméno pracovníka: . .oo<> 0 . . . . . . . o. Pro fese : « . . . . . o . » o . . . .
V měs íc i . . . . . . . 1 9 . . . je Vám'krácena prémie (výkonnostní
odměna) o částku . . . o . Kčs d l e sazebníku post ihů, směrnic
5o 21/78 PR za t o t o porušení předpisů o bezpečnost i práce
a požární ochrany: o . . . . . . . . • > . . . . . . . . . . . « . .

Post ih u l o ž i l (jméno, funkce, podpis ) : . . < , . . .
dne: o . . . . . . . . o . . . o . . . . . . . Podpis nadřízeného: o . . . o . s . . .

Podpis pracovníka: . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o. zde oddělte • . . . . , . . . . . . o . . . . . . . . .

Poetihový l i a t e k - d í l C
Jméno pracovníka: • o . . . Profese: < . . « < , . < , . . . . . . . . . . .
v m * a l c i o . . . . . . . 1 9 . . . . j e Vám krácena prémie (výkonnostn
odměna)o částku . . . . . . . . KSa dle sazebníku post ihů, směr-
n ice 5 . 21/78 Pfi za t o t o porušeni předpisů o bezpečnost i
prác* a požární ochrany: • • . .

Postih uložil (jaéno, funkce, podpis): .....
dne: Podpis nadřízeného:

Podpis pracovníka: •
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Příloha čo 47•

PftEHLED PROFESÍ VYŽADUJÍCÍCH POVÍJENÍ K ČINNOSTI

CSN

ČSN
ČSN
ČSN
CSN

ČSN

CSN
CSN

ČSN

ČSN

CSN

CSN

CSN

ČSN

CSN

CSN

CSN

CSN

ČSN

CSN

CSN

ČSN
ČSN
ČSN
9SN

Ol

05
05
05
05

05

07
07

07

23

23

26

26

26

27

27

27

27

27

34

34

34
34
34
34

8003

0610

0630

0650

0650

0630

0710

0711

4010

9055

9055

0004

8805

8805

0143

0143

4002

5004

7012

1Ú90

1090

3100

3100

3100

3100

61. 8

51. 9

51. 6

51. 1

či. 10

, 51. 38,
39-41

51 o 4d

51. 40

51. lb

ČI. 79

ČI. 82

51. 30

či. 11

51. 132

či. 20a

61. 33

51. 46

ČI. 30a

51. 20a

51. 61

či. 22

čl« 13
51. 68

či. 146

či. 184

uriení pracovníka odpovídající-
ho za ochranné pomůcky
pověření svářet (51. 14)

pověření svářet

pověření svářet
pověření údržbou elektrické čás-
ti zařízení
pověření k revizím a údržbou
svářeček
pověření topiče

pověření obsluhou zařízení
na úpravu vody
určení povinností a odpovědnos-
ti pracovníků v zařízeních
na přípravu uhel. prášku
určení osoby k opravám ručních
brusek
pověření pracovníka k výměně
brusných kotoučů
pověření k provozu transport,
zařízení
určit odpovědné osoby za stav
a provoz motorovýcn vozíků
průkaz pro řidiče motorových
vozíků

ur5ení osob odpovědných za pro-
voz zdvihadel
urSení provozního technika
zdvihadel
určení pracovníka odpovědného
za provoz výtahů
určení osoby odpovědné za stav
a provoz plošin
určení osoby odpovědné za pro-
voz rypadel
pověření osoby odpovědné za pr»
VÍÍOTX&
pověření pracovníka pro aohled
nad provizorii
pověření vedoucím práce

pověření vypisováním B příkazu

ustanovení k práci pod napětím

ustanoveni k práci pod napitím
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ČSN 34 3100

ČSN 34 3101

ČSN 34 3102
ČSN 34 3102

CSN 34 3103

CSN 34 3104

ČSN 34 3104

ČSN 34 3205

ČSN 34 3500

ČSN 34 3880

ČSN 34 3881

ČSN 49 6109

ČSN 69 0012

ČSN 69 0012

vyhlo 77/65
výnos ČUBŕ ]
Úv ČSR
• vyhlo 18/79

vyhl. 18/79
vyhlo 19/79

vyhl. 21/79

vyhl. 21/79
vyhl. 50/78
ČSN 08 5020

Člo

Člo

Člo

Člo

SI.
Člo

SI o

Člo

Člo

Člo

51.

51.

či.

či.

Sb.
L7/Í5

óbe ,

Sb,
Sbo

Sb.

Sb.
Sb.
SI.

185
118

31f
5b
21g
1

6

103

3

4

5

36

6b

69

§ 2,8,9
>

§ 8

§ 11
§ 8

§ 4

§ 5
§*5,3
16

určení k zajištění pracoviště

určení oeoby k fázování na vn
zařízení

oprávnění k vypínání traf
oprávnění k výměně kartáči
oprávnění k opravě pojistek

oprávnění ke vstu;.u do el. pro-
vozoven

pověření provádět prohlídky
zařízení

ustanovení pro práce spojené
3 údržbou vn el. stroju toči-
vých a přesoustruženlm komu-
tátoru

určení pracovníku vysvičených
k první pomoc i

pověření k revizi elo ručního
nářadí

oprávnění k revizi el. ručního
nářadí

vystavení průkazů způsobilosti
k obsluze řetězové pily

pověření pracovníka odpovědné-
ho za provoz tlakových nádob

prověření znalostí za provoz
tlakových nádob

oprávnění k obsluze staveb-
ních strojů
oprávnění vatřelovače (§ 20)

pověření revizního technika
kotlu a tlakových nádob

pověření topiSe kotlů

pověření revizního technika
zdvih, zařízení

pověření revizního technika
plyn. zařízeni
pověření obsluhou plyn.zařízen;

pověřeni ke zkouškám podle § 5

pověření k obsluze vodní turbi-
ny

101



A 9
Příloha S. 48

JEDNOTNÍ ZASADÍ PRO SKOLENÍ. ZKOUŠKY A EVIDENCI VE S & 6
LU VXHLo C. 50/78 Sb. 0 ODBORNČ ZPflSQBILQSII V ELEKTRO-
TECHNICE V PODMÍNKÁCH k. p. EDU

Intenzivní rozvoj výroby a spotřeby elektrické energie
a jejího bezpečného ovládání si vyžaduje mi»o jiné u-
jednocenl právního výkladu předcházející vyhlášky
6. 95/61 Sb«, upravené CSN 34 3100 s přidruženými nor-
mami, což poskytuje vyhláška S. 50/78 Sb. Českého úřadu
bezpečnosti práce ze dne 19. května 1978 o odborné způ-
sobilosti v elektrotechnice, která nabyla účinku dnem
1. 1. 1979.

Těmito zásadami s« sjednocuje doposud nejednotná aplika-
ce této vyhlášky v k. p. E^U.

1. Začlenění všech pracovníka k. p. EÚV dle vyhlášky
č. 50/78 (dále jen vyhláška) a jejich kvalifikačních
paragrafu do příslušné kategorie elektrotechnické
kvalifikace do zápisníku bezpečnosti práce a dalších
kvalifikačních materiálu provádí:
dle § 3 - přímý nadřízený
dle § 4 a 5 - příslušný mistr s kvalifikací dle

§ 7
dle § 6 a 7 - příslušný předseda zkušební komi-

se s kvalifikací dle § 8
dle § 8 a 10 - revizní technici el. zařízení EDU

k. p. a kvalifikací dle § 9.

Operativní evidenci pracovníků podle jednotlivých kra
lifikačnlch stupňů vyhlášky vedoucí za elektroprovoz
i elektroúdríbu CÚ a MaR příslušní vedoucí odborů.

2. Skolení pracovníků z vyhlášky bude zajištěno takto:
a) pracovníci zařazení dle § 3 budou prokazatelně

proškolováni přímým nadřízeným minimálně jedenkrát
za rok

b) pracovníci zařazení dle § 4 a 5, 6 budou prokaza-
telně proškolováni příslušným mistrem elektr.
8 kvalifikací dle § 7 minimálně jedenkrát za rok
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c) pracovnici zařazeni dle § 7 budou prokazatelně
proškolováni příslušným vedoucím cechu elektro
a IdaR minimálně jedenkrát za rok

d) pracovnici zařazeni dle § 8 budou prokazatelně
proškolováni revizním technikem k. p. EDU
0 kvalifikaci dle § 9 minimálně jedenkrát
za rok. Za školení těchto pracovníka zodpovídá
VN.

e) pracovníci zařazeni dle § 9 budou prokazatelně
proškolováni vyšším odborným orgánem minimálně
jedenkrát za rok. Za školeni těchto praeovníka
zodpovídá dtvar výchovy

f) osnovy pro školeni se specifikaci na jednotlivé
profese dle bodu a, b, c si zpracuji školitelé
sani a předlož! ke schváleni referátu BOZF

g) pracovníkem dle bodu c a d , t. j. dle § 7 a 8
vyhlášky, nezávisle na periodickém školení, bu-
de před každým přezkoušením ve smyslu § 14 vyhl
ky zajištěno jedenkrát za dva roky odborné pro-
školení útvarem výchovy kádru*

3. Zkoušky a přezkoušení pracovníku v rozsahu § 14 vy-
hlášky je v k. p. EDU stanoveno příkazem ředitel*
k. p. S.

Doplňující zásady pro všechny druhy zkoušek:
- xa zajištění zkoušek ve spolupráci s příslušnými

útvary výcnovy kádru zodpovídají ve svých úseelch
příslušní náměstkové podnikového ředitele

- všech druhu zkoušek se mohou jako kontrolní orgány
zúčastnit ředitel k. p., náměstkové, příslušní re-
vizní technici, bezpečnostní technici, pracovníci
útvaru výchovy kádru, zástupce školicí organizace
a příslušná spoleSenská kontrola ZV ROH
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- útvar výchovy kádru zajisti informaci o zkouškách
všem výše uvedený* kontrolám alespoň 10 dni před
konania zkoušky.

4e Dokladování a evidence

- doklady o ikolenl pracovníku 8 kvalifikací dle
$ 3 - 6 muaí být uloženy u příslušného vedoucího od
boru elektro po dobu 5 let

- doklady o Skolení pracovníka s kvalifikací dle § 8
a 7 musí být uloženy na příslušném útvaru výchovy
kádrfl po dobu 5 let

- protokoly o zkoušce pracovníku a kvalifikaci dle §
3 - 7 musí být uloženy po dobu 5 let u příslušného
vedoucího odboru elektro

- protokoly o zkoušce všech pracovníků a kvalifikací
dle § 8 musí být uloženy na příslušném útvaru vý-
chovy kádru

- po předložení protokolu o zkoušce pracovníku s kva-
lifikací dle § 6 - 8 vystaví osvědčení příslušný
útvar výchovy kádru a předá zpSt vedoucímu elektro.
Kopii tohoto osvědfiení eviduje útvar výchovy kádru
po dobu 5 let

- o provedených školeních a zkouškách musí být poří-
zeny přínýa nadřízeným pracovníka prokazatelné zá-
pisy do zápisníku bezpečnosti práce

- pracovník, kterému bylo vydáno osvědčení, je povi-
nen je předložit na požádání kdykoliv kontrolnímu
orgánu.
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Příloha č» 49

PODMÍNKY ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ŕRACÍ POD NAPĚTÍM V k. p.

EDU

Základni ustanoveni

I d Práce prováděné na částech elektrického zařízení

za provozu pod napětím se v k, p0 EDU řídí zá-

kladní CSN 34 5100 a základní koncernovou normou

"Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při pra-

cích prováděných na elektrickém zařízeni pod napě

tím" (dále jen Pravidla) vydaná generálním ředi-

telstTÍm Českých energetických závodů se souhla-

sem Českého výboru odborového svazu pracovníků

hornictví a energetiky a Českého úřaou bezpečnos-

ti práce

Io2 Výzkumná a vývojová, školící a výcviková, normo-

trorná,koordinační a poradenská činnost prací

pod napětím je ústředně prováděna v koncernovém

středisku pro práce pod napitím VHJ ČEZ (dále

jen středisko) při ko p« SCE se sídlem v Mostě,

Dělnická č. 209, PSC 434 48, tel. 2305, 3077

1„3 Odborné řízení vývoje a rozvoje metod PPN a jejic

aplikace na koncernový podnik zabezpečuje ředi-

telství 5000 GK CEZ, odborné řízení výákového

procesu a rozvoje výcvikových zařízení zabezpeču-

je ředitelství 7000 GR CEZ

1.4 Organizace a řízení práci pod napitím (NN, VN,

VVN) pro rozvodné energetické podniky řeší Směr-

nice GE £, 26/81 ze dne 1. 12. 1981.

Ic5 V provozech k. p. E**U jsou práce pod napitím

(PPN) prováděny pouze na zařízení NN a VN maxi-

málně do 6 kV,n«př» výměna silových pojistefc

výměna pojistek 6 kV, měření izolačních stavů

zařízení 6 kV, výaěna kartáči na sběracím ustro-

jí generátorů apod.

Tyto práct se řídí následujícími předpisy:
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a) místní.provozní a bezpečnostní předpis pro práce
pod napětím, který je vydán na obou závodech

b) CSN 34 3100 a přidružené ČSN uvedené v závěru té-
to normy

«) metodika pro provádění zkoušek pomůcek pro PPN
na zařízení NN a VN (příloha Provozně techo pra-
videl kone. CEZ čo 16/78)

d) evidence zkoušek a značení pomůcek pro PPN na NN
a VN (příloha Provozně technických pravidel konc.
CEZ č. 16/78)

1.6 Operativnímu řízení PPN slouží tyto dokumenty:
a) příkaz "B" pro PPN
b) příkaz "PPNN"
e) zápis o zajištění pracoviště z hlediska provozníeh

stavů a BOZP
d) průkaz odborné způsobilosti pro PPN
e) zápis oborové zkušebny o přezkoušeni pomůcek

pro práce pod napitím

2o Osobní odpovědnost za PPN

Podle právních předpisů a organizačních norem každý
řídící pracovník na všech úrovních řízeni odpovídá
v ranci své pracovní funkce za jemu svěřenou činnost
a především za bezpečnost a ochranu zdraví pracujících.,
To se samozřejmě týká i problematiky PPN, která je sice
součásti řízení provozu a montáže elektrických zařízeni
ale otázka odpovědnosti v ní nabývá zvláštního významu„
Proto je nezbytně nutné rozsah činnosti na useku PPN,
t. j. přikazování, řízení a prováděni PPN, vymezit
pro jednotlivé pracovníky formou písemného pověření.
Z* vystavení písemného pověření pracovníkovi s kvali-
fikaci příslušnou dle vyhlášky S. 30/78. zodpovídají
vedoucí cechu elektre, MaR a kontrolu provádí útvaty
OVK • BOZP.
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Pracovní a ochranné POIĽUT'-T;/ pro -UF\ (zkot:Sežkyt sou-
pravy apedo)
Pracovní i ochranné pox'icky pro Fíií .?r.•+.:ivír.-"- vý?<»
»T«d«ný.TÍ předpisy zabezjeSu^e si každý závod
pro vlastni potřebu u t?íslušných' ^orlavstel* uveíe-
•ýeh v technických kartách pracovníci, a ochľ-annyeh
pom5c«k pro ťPN í§ 16 Pravidel).

Odpovědný pretovník pro P?N předává .Hvaru MTZ iS
T potřebném předstihu sví požadavky nu druhy a xnož-
atrí pracovních a ochranných pomilceko Požadavky ce-
«hů ae soustřeďuji v útvaru sateri^lně-techr.ického
řáa»b»vání, Icter^ zajišíuje objednávky a příslušnýcn
dodavatclůo Předepsané zkoušky ochranných pomicek
pre PPN ai sajiáiuje provozovatele
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