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Objekt (adresa):

Objekty ve správě CENTRA a.s. resp. nemovitosti, kde CENTRA a.s. poskytuje
služby

Zaměstnavatel:

CENTRA a.s., Anděl City, Plzeňská 3185/5b, 150 00 Praha 5

VZÁJEMNÁ
INFORMACE O RIZICÍCH
(ÚDRŽBA)

Výtisk číslo:

ZPRACOVAL

SCHVÁLIL

Ing. Daniel Bugala

Ivan Sequens

osv.č. ITI/270/PRE/2014

Na základě plné moci.

05/2016

05/2016

CENTRA®
se sídlem v Praze 5, Plzeňská 5b, PSČ 150 00, IČO 18628966, DIČ CZ18628966

Vzájemná informace o působení rizik dle § 101, odstavce 3 zákona č. 262/2006 Sb. ve
znění pozdějších předpisů (zákoník práce).
CENTRA a.s., Anděl City, Plzeňská 3185/5b, 150 00 Praha 5
…………………………………………………………………………………………………

Zaměstnavatel:

Na základě požadavku ustanovení § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů:
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni
vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se
týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro
všechny zaměstnance na pracovišti.
UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA, PŘIJATÁ OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘED PŮSOBENÍM RIZIK, TÝKAJÍCÍ SE
KONKRÉTNÍCH PROFESÍ ZAMĚSTNANCŮ ZAMĚSTNAVATELE – CENTRA a.s.:
RIZIKA

ZDROJ NEBEZPEČÍ

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ

OPATŘENÍ

Mechanická

*schůdky, žebříky, plošiny
schody, střechy, lešení;
*materiál, břemena;
*pracovní nástroje, náčiní a
stroje;
*vybavení pracoviště, budov;
*zachycení součástí zařízení;
*odletující částice;
*regály;
*komunikace, sníh, led;

*pády osob;

*stolní stojanové
rozbrušovačky;

*zranění
očí,
obličeje
zasažením
odlétajícími
úlomky, drobnými částicemi
a prachem vznikajícím při
broušení
i
orovnávání
brousícího kotouče;
*zranění obsluhy popř. i
dalších osob v okolí brusky
zasažením
úlomky
a
částicemi kotouče v případě
roztržení brousícího kotouče;

*základní školení BOZP;
*dodržování
pracovních
postupů a bezpečnostních
opatření,
*zákaz
pohybu
pod
skládaným materiálem;
*pravidelné revize všech
zdrojů, nástrojů a náčiní;
*použití OOPP;
*revize regálů, dodržování
zásad
bezpečného
skladování;
*údržba komunikací;
*používání sklopných krytů z
netříštivého skla, nebo brýlí
příp. obličejového štítu;
*nepoužívání
nadměrně
opotřebovaného kotouče;

*frézy;
*ruční nářadí;

brusky,

*pády materiálu a břemen;
*dopravní nehoda, přejetí;
*poškození zdraví osob;

*pád břemen;
*pád osob;

*rozlet
třísek,
ohrožení
pracovníků
kovovou
odlétnuvší částicí;
*pád nářadí ze zvýšených
pracovišť,
naražení,
zhmožděniny, tržné a bodné
rány;
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* správné skladování a
zacházení s kotouči, použití
nepoškozeného
vyzkoušeného kotouče a
jeho
správné
upnutí
zkušeným
a
k
tomu
pověřeným pracovníkem;
* instalace a používání
snadno
seřiditelného
ochranného krytu;
*neukládání
nářadí
do
blízkosti
volných
okrajů
podlah lešení, zvýšených
pracovišť,
podest,
konstrukcí apod.;
*zajišťování nářadí proti
pádu používání poutek,
brašen apod. při práci ve
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*vyklouznutí nářadí z ruky;

Elektrická

*elektrické stroje, nástroje,
spotřebiče;

*zkrat, úraz a popálení el.
proudem;

Požáru a
výbuchu

*svařování;
*kouření;
*zkrat el. zařízení;
*výbuch plynů;
*tlakové nádoby;
*hořlavé kapaliny;

*popálení, uhoření;

Chemická

*chemické přípravky;
*úklidové prostředky;

*otrava;
*poleptání;
*alergie;
*podráždění kůže;

Tepelná

*horké
povrchy
přístrojů;
*sluneční záření;
*svařování;
*horké nápoje;

*popálení, požár;
*pád nádob, únik plynů;
*požár;

strojů,

výšce;
*úpravou
pracoviště
a
organizací zajistit pokud
možno práci s nářadím ve
fyziologicky
vhodných
polohách tak, aby pracovník
nemusel pracovat nářadím
např. nad hlavou;
*dodržování
zákazu
používání
poškozeného
nářadí;
*udržování
suchých
a
čistých
rukojetí
a
uchopovacích částí; jejich,
ochrana před olejem a
mastnotou;
*provádění
revizí,
dodržování
pracovních
postupů,
zákaz
neodborných zásahů;
*dodržování bezpečnostních
předpisů, použití OOPP,
PHP;
*dodržování zákazu kouření;
*provádění revizí, PHP;
*vybavení prostor PHP a
nástěnnými
hydranty
a
provádění revizí;
*dodržování bezpečnostních
zásad
o
skladování
tlakových nádob;
*použití OOPP, havarijní
plány, PHP;
*dodržování bezpečnostních
předpisů a zásad správného
skladování HK, místní řád
bezp. Skladu;
*školení pro práci s chem.
látkami;
*dodržování bezpečnostních
předpisů;
*pracovní
postupy,
bezpečnostní
pravidla
schválená HS pro žíravé
nebo toxické látky;
*použití OOPP;

*popálení;

*dodržování bezpečnostních
předpisů;
*úžeh;
*použití OOPP;
*popálení;
*použití OOPP, ochranné
*opaření;
nápoje;
*dodržování
pracovních
postupů;
*zvýšená opatrnost;
Dodavatel prací je v souladu s textem objednávky resp. smlouvy povinen seznámit se před započetím plnění
předmětu objednávky resp. smlouvy s riziky jednotlivých profesí zaměstnanců zaměstnavatele CENTRA a.s.
specifikovanými výše. Ze strany společnosti CENTRA a.s. jsou takto splněny požadavky, které v této
souvislosti ukládá ustanovení § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, zaměstnavatelům, jejichž zaměstnanci plní pracovní úkoly na jednom společném pracovišti.
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