CENTRA®

... chcete-li mít své nemovitosti pod kontrolou

100PPB 4.3.01 Příloha č. 5

se sídlem Na Zatlance 1350/13, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 186 28 966, DIČ CZ186 28 966

PREVENCE RIZIK – DODAVATELSKÉ PRÁCE
(v souladu se zákoníkem práce v platném znění)

Firma / IČO:
Pracoviště, kde bude činnost prováděna:
Prováděná činnost:
Používané stroje / nástroje / zařízení:
Za odběratele:
Věc : Prevence rizik, plnění požadavku § 101 odst. 3 Zákoníku práce (v platném znění)
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni
vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se
týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na
pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený
zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k
jejich zajištění. Každý ze zaměstnavatelů uvedených je povinen zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho
zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího
zaměstnavatele.
Seznam základních rizik vznikajících při pracích dodavatele
•
•
•
•
•
•

Rizika mechanická – pády osob, pády materiálu, pády použitých strojů / nástrojů / zařízení,
zachycení pohyblivou součástí zařízení, pořezání, odlétnutí částic při řezání apod.
Rizika elektrická – úraz elektrickým proudem nízkého nebo vysokého napětí, popálení, poškození
zařízení působením elektrického proudu, požár
Riziko požáru a výbuchu – iniciace požáru nebo výbuchu hořlavého prachu, hořlavých kapalin
nebo plynů, (při provádění svařování nutno mít příkaz ke svařování)
Rizika chemická – zasažení toxickou, dráždivou nebo žíravou chemickou látkou – předložení
bezpečnostních listů při použití nebezpečných látek
Rizika tepelná – opaření horkou tekutinou nebo párou, popálení o horké části používaných strojů /
přístrojů
Riziko hluku – v případě, že hladina hluku přesahuje 85 dB (použití strojů / nástrojů apod.)

O rizicích, která vyplývají z vaší činnosti, nás informujte vyplněním údajů v následující tabulce:
Vyhodnocení rizik vyplývajících z činnosti dodavatele prací
Firma
Prováděná činnost
Pracoviště
Riziko
Mechanické

Ohrožení
Pád materiálu/zařízení
Odletující částice
Ostré hrany
Točivé části strojů
Kluzký povrch
Pády osob z výšky
Pády osob do hloubky
Omezený pracovní prostor
Ostatní

Zdroj nebezpečí
Dopravní prostředky
Zdvihací zařízení
Tlakové nádoby
Ruční nářadí
Elektrické nářadí
Prodlužovací kabely
Materiály
Kompresory
Další zdroje
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Elektrické

Chemické

Tepelné

Úraz el. proudem
Poškození zařízení
Ostatní

Otrava
Poleptání
Požár
Výbuch
Ostatní
Popálení plamenem
Opaření
Popálení o horké části
Ostatní

Elektrické nářadí
Čerpadla
Kompresory
Svářečky
El. spotřebiče
Rozvaděče
Prodlužovací kabely
Další zdroje
Látky toxické
Látky žíravé
Látky dráždivé
Látky hořlavé
Látky výbušné
Ostatní
Svářecí souprava
Horké tekutiny
Horký materiál
Ostatní

Zapálení od zařízení
Hořlavé prachy
Hořlavé plyny
Hořlavé kapaliny
Ostatní

Svařování
Nahřívání
Rozbrušování
Ostatní

Hluk

Poškození sluchu
Ostatní

Prach

Překročení PEL
Ostatní

Kompresory
Nářadí / stroje
Ostatní
Materiály
Broušení
Svařování
Ostatní

Požár, výbuch

Nebezpečí / rizika výše nepopsaná:

Přijatá opatření k ochraně před působením rizik, která se týkají výkonu práce a pracoviště:

Vypracoval:

Datum:

Podpis:
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